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Številka: 040-01/2014-33 
Datum:  11.9.2014 

 
 

Z A P I S N I K  
 

2. seje OVK, ki je bila dne 10. septembra 2014  ob 18.30 uri  
v sejni sobi Občine Mirna Peč 

 
 
 

Sodelovali so: Zofija Redek, Nina Mikec, Nataša Erpe, Tina Papež, Andrej Vovko, Tatjana 
Kupljenik in Marija Parkelj. 
Odsotna: Irena Mežan.  
 
Prisotni so bili sledeči predstavniki kandidatur: Zalka Kumer (stranka DESUS), Kupljenik Aleš 
(skupina volivcev), Kupljenik Marko (skupina volivcev), Franc Papež (stranka SDS).  

 
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. Preizkus zakonitosti vloženih kandidatur 
5. Imenovanje volilnih odborov 
6. Razno 

 
 
K1. Ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednica komisije  je v uvodu ugotovila, da je komisija sklepčna, saj sta prisotna 2 člana 
in 3 namestniki članov komisije in 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. 
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K 3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
 
Člani komisije so zapisnik prejšnje seje OVK z dne 22.07.2014 prejeli po elektronski pošti, in 
nanj niso podali pripomb ter ga soglasno potrdili.  
 

 
K 4. Preizkus zakonitosti vloženih kandidatur 
 
Predsednice komisija, ga. Zofija Redek je pojasnila, da je bilo po rokovniku volilnih opravil 
možno vlagati kandidature do srede, 10.9.2014 do 19. ure, OVK pa mora preizkusiti 
zakonitost vloženih kandidatur in izdati odločbe o potrditvi oz. zavrnitvi kandidature 
najkasneje do 16.9.2014.  
Tajnica OVK, Mira Barbo je povedala, da je bilo do roka vloženih skupaj 23 kandidatur, 1 
kandidatura za župana in 22 za člane občinskega sveta. S podporo volivcev je bilo vloženih 
11 kandidatur, 11 kandidatur pa so vložile 3 politične stranke: SDS, DESUS in N.Si. Vse so 
prispele pravočasno, podatke o pasivni volilni pravici kandidatov pa bo UE Novo mesto 
preverila in potrdila v četrtek, 11.09.2014 ter pri tem potrdila navedene podatke iz vloženih 
kandidatur.  
Pripravljen je instruktivni obrazec za preizkus kandidature in zapisnik OVK – obrazec LV-16, 
ki ga je pripravila DVK.  
Nato so člani OVK pregledali vložene kandidature po vrstnem redu vloženih kandidatur ter 
ugotovili sledeče: 

- vse kandidature so bile vložene pravočasno in imajo vse potrebne sestavne dele 
- za vse kandidature je po končanem postopku preizkusa tudi ugotovljeno, da so 

sestavljene in določene v skladu z zakonom ter na podlagi 41. člena Zakona o 
lokalnih volitvah, torej zakonito vložene, zato se predlaga njihova potrditev. Končna 
potrditev vloženih kandidatur se opravi po preveritvi vseh kandidatur s strani UE NM, 
in sicer: v ponedeljek, 15.9.2014 ob 19. Uri. Odločbe predstavnikom kandidatur se 
izda naslednji dan.  

- Na formalne pomanjkljivosti vložene kandidature in roku odprave le teh (najkasneje 
do ponedeljka, 05.09.2014 do 9. ure) so bili predstavniki kandidatur obveščeni takoj.   
 

OVK je tako ugotovila, da nezakonito vloženih kandidatur ni, da pa je z izdajo odločb o 
potrditvi vloženih kandidatur potrebno počakati do oprave vseh formalnih nepravilnosti ter do 
preveritve pasivne volilne pravice s strani Upravne enote Novo mesto. V skladu s sprejetim 
rokovnikom volilnih opravil je predstavnikom kandidatur potrebno odločbe izdati najkasneje 
do 16.9.2014. 
 
S tem je bil postopek preizkusa zakonitosti vloženih kandidatur zaključen. 
 

 
K 5. Imenovanje volilnih odborov 
 
OVK je prejela nekaj predlogov za člane volilnih odborov s strani političnih strank: SDS, N.Si 
in SD ter pregledala članstvo ob zadnjih lokalnih volitvah ter prejeta soglasja. Pri predlaganju 
sestave volilnih odborov se OVK upoštevala predloge političnih strank in pa člane VO, ki so 
bili imenovani na zadnjih lokalnih volitvah in so podali pisna soglasja. Tajnica OVK bo na 
podlagi sprejetih sklepov OVK za imenovanje članov VO po VE in voliščih pripravila predlog 
odločb o imenovanju VO v končno potrditev za naslednjo sejo OVK.  
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K6. Razno 
 
Pod točko razno je bil sprejet sklep, da se komisija za dokončno potrditev vloženih 
kandidatur (odprava napak in preveritev volilne pravice s strani UE NM) prihodnjič sestane v 
ponedeljek, 15.09.2014 ob 19. uri in v sredo, 17.09.2014, ko bo opravila žrebanje 
vrstnega reda vloženih kandidatur. O tem se obvesti tudi vse predstavnike kandidatur.  
 
OVK je za svoje nadaljnje delo sprejela še sledeče odločitve:  

- sklep o postopku izvedbe žrebanja za določitev vrstnega reda kandidatur,  
- sklep o načinu javne objave seznama potrjenih kandidatur, 
- sklep o določitvi predčasnega glasovanja 
- sklep o načinu žigosanja glasovnic 
- standardi hranjenja volilnega materiala pri predčasnem glasovanju. 

 
Pod točko razno druge razprave ni bilo.  
 
 
S tem je bil seja OVK ob 21.10 uri tudi zaključena.  
 
 
Zapisala:        
Vladimira Fabjan Barbo  
Tajnica OVK      Predsednica  OVK občine Mirna Peč: 

Zofija Redek 
 


