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Številka: 040-03/2011-77 
Datum:  07.03.2012 

 
 

Z A P I S N I K  
 

5. seje OVK, ki je bila dne 6. marca 2012  ob 18. uri  
v sejni sobi Občine Mirna Peč  

 
 
 

Sodelovali so: Zofija Redek, predsednica komisije, Nataša Plavec Matko, namestnica 
predsednice komisije, Mira Fabjan Barbo, tajnica komisije, Nina Mikec, članica 1, Irena 
Mežan, namestnica članice 1, Andrej Vovko, član 2, Marija Parkelj, namestnica člana 2, 
Nataša Erpe, članica 3, Silvester Barbo, namestnik članice 3.  
 
Odsotni: /. 
 
Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku. 
 
Predsednica komisije je uvodoma pozdravila vse prisotne in pričela s sejo. 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED:  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
4. Inštruktaža volilnih odborov 
5. Pregled tehničnega in volilnega materiala za delo volilnih odborov 
6. Sprejem sklepa o določitvi standardov hranjenja oz. varovanja volilnega materiala  
7. Razno 
 

 
 
K1. Ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednica komisije  je v uvodu ugotovila, da je komisija sklepčna, saj so prisotni vsi člani 
komisije (predsednica in trije člani) in tudi vsi namestniki ter da lahko prične z delom. Lista 
prisotnih je arhivska priloga zapisniku.  

 
 

K2. Določitev dnevnega reda 
 
Predsednica komisije je v nadaljevanju predlagala določitev dnevnega reda, kot je bil 
predlagan z vabilom za sejo komisije.  
 
Na predlagani dnevni red člani komisije niso imeli pripomb, zato so ga soglasno potrdili z 4 
(štirimi) glasovi ZA in nobenim glasom PROTI. 
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K 3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
 
Člani komisije so zapisnik prejšnje seje OVK z dne 24.02.2012 prejeli po elektronski pošti in 
nanj niso podali pripomb, zato se smatra kot potrjen.  
 

 
K 4. Inštruktaža volilnih odborov 
 
Inštruktaža volilnih odborov je potekala v sejni sobi občine in jo je vodila predsednica 
komisije, ga. Zofija Redek ob pomoči članice ga. Nine Mikec.  
 
Udeležba članov volilnih odborov je bila dobra, saj so se inštruktaže udeležili vsi predsedniki 
in namestniki odborov in po en član. 
 
 
K 5. Pregled tehničnega in volilnega materiala za delo volilnih odborov 
 
Predsednica in namestnica OVK ter prisotni člani komisije so skupaj z tajnico pregledali 
pripravljen volilni material ter tehnično gradivo.  
Nato so člani komisije prešteli tiskane glasovnice tako, da se je število glasovnic ujemalo z 
številom volivcem iz potrjenega volilnega imenika. Število glasovnic po volilnih imenikih je 
bilo večkrat preverjeno s strani različnih članov komisije. 
 
Glasovnice se štempla na način, kot je navedeno v zaznamku glede tehnične priprave 
glasovnic, saj se morajo glasovnice za posebne oblike glasovanja razlikovati od glasovnic, 
ki se uporabljajo za redno glasovanje iz razloga, da ne bi prišlo do uporabe teh glasovnic na 
rednem volišču. Ustaljena praksa je, da se za posebne oblike glasovanja glasovnice pripravi 
vnaprej in se le-te posebej žigosa z originalnim žigom občinske volilne komisije.  
 
Izbrani način žigosanja glasovnic je sledeč: 

-  glasovnice za predčasno glasovanje žigosanje glasovnic v levem zgornjem kotu 
- glasovnice za redno glasovanje dne 11. marca 2012 žigosanje glasovnic v desnem 

zgornjem kotu 
- glasovnice za glasovanje na posebnem volišču žigosanje glasovnic v levem 

spodnjem kotu in  
- žigosanje glasovnic glasovanja po pošti v desnem spodnjem kotu. 

Glasovnice pripravi (ožigosa) tajnica OVK. 
 
Sprejeti zaznamek je priloga zapisniku. 
 
Dogovorjeno je bilo sledeče: 

- Predaja volilnega in tehničnega materiala predsednikom in namestnikom volilnih 
odborov se opravi v soboto, 10.03.2012 ob 19. Uri. Predajo bo vršila tajnica OVK ob 
pomoči članice Nataša Erpe. O predaji materiala so bili člani odbora že pisno 
obveščeni. 
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K 6. Sprejem sklepa o določitvi standardov hranjenja oz. varovanja volilnega materiala  
pri predčasnem glasovanju 
 
Skladno z določbami tretjega odstavka 69. člena zakona o volitvah v državni zbor mora OVK 
sprejeti sklep o določitvi standardov hranjenja oz. varovanja volilnega materiala, saj ZVZD 
določa, da je potrebno  po vsakokratnem zaključku predčasnega glasovanja volilne skrinjice 
in drug volilni material zapečatiti; odpečatijo pa se ob vsakem nadaljevanju predčasnega 
glasovanja in pred ugotavljanjem izida glasovanja.  
 
Komisija zato sprejme besedilo sklepa, ki je v prilogi tega zapisnika, kar OVK tudi soglasno 
potrdi.  
 
 
K7. Razno 
 
Komisija je pregledala nadaljnja opravila komisije in ugotovila, da se naslednjič sestane na 
dan volitev, v nedeljo 11. marca ob 19. Uri, ko bo OVK po zaprtju volišč prevzemala volilni 
material s strani volilnih odborov in začela z ugotavljanjem izida glasovanja.  
 
Pod točko razno druge razprave ni bilo.  
 
S tem je bil seja OVK ob 20.30 uri zaključena.  
 
 
 
Zapisala:        
Vladimira Fabjan Barbo  
Tajnica OVK      Predsednica  OVK občine Mirna Peč: 

Zofija Redek 
 


