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Številka: 040-01/2014-41 
Datum:  18.09.2014 

 
 

Z A P I S N I K  
 

3. seje OVK, ki je bila dne 17. septembra 2014  ob 19. uri  
v sejni sobi Občine Mirna Peč  

 
 

Sodelovali so: Zofija Redek, Nina Mikec, Irena Mežan, Tina Papež, Andrej Vovko, Tatjana 
Kupljenik in Marija Parkelj. 
Odsotna: Nataša Erpe.  
 
Prisotni so bili sledeči predstavniki kandidatur: Zalka Kumer (stranka DESUS), 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. Žrebanje vrstnega reda vloženih kandidatur 
5. Imenovanje volilnih odborov 
6. Razno 

 
 
K1. Ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednica komisije  je v uvodu ugotovila, da je komisija sklepčna, saj so prisotni vsi člani 
in tudi namestniki članov komisije in da lahko prične z delom. Lista prisotnih je arhivska 
priloga zapisniku. Predsednica je glede nadaljnjega dela komisije poudarila, da glasujejo le 
člani komisije. 
 

 
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. 
 
 
K 3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
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Člani komisije so zapisnik prejšnje seje OVK z dne 15.02.2012 prejeli po elektronski pošti in 
na sami seji zaradi tehničnega popravka. Za prejeti zapisnik ni bilo podanih pripomb, zato je 
bil v nadaljevanju soglasno potrjen z 4 (štirimi) glasovi ZA in nobenim glasom PROTI. 
 

 
K 4. Žrebanje vrstnega reda vloženih kandidatur 
 
Predsednica OVK je predstavnikom kandidatur pojasnila, da ima komisija po potrditvi 
vloženih kandidatur nalogo, da izvede žrebanje vrstnega reda vloženih kandidatur in pri tem 
natančneje pojasnila POTEK ŽREBANJA, kot ga določa sprejeti Sklep o načinu žrebanja 
št. 040-01/2014-34 z dne 11.09.2014.  
 
Žrebanje se je opravilo v dveh fazah. S prvim žrebanjem se na podlagi vrstnega reda 
vloženih kandidatur, glede na čas vložitve kandidature, določa vrstni red žrebanja za drugo 
fazo. Z drugim žrebanjem se določi vrstni red kandidatur na seznamu kandidatur. 
Obe žrebanji se opravita z zaprtimi ovojnicami, v katerih so zaporedne številke od 1 do 
številke vložene kandidature za vsako VE. Pri obeh žrebanjih predsednik pozove 
predstavnika kandidature, da izvleče iz posode, v kateri so ovojnice s številkami, eno 
ovojnico, le-to odpre ter izjavi, katero številko je izžrebal. V primeru, da predstavnik 
kandidature ni navzoč, žrebanje opravi član volilne komisije, ki ga določi predsednica.  
 
Žreba vrstnega reda kandidatov za župana ni bilo potrebno izvesti, saj je kandidaturo vložil le 
en kandidat. Sledilo je žrebanje vrstnega reda vloženih kandidatur za občinski svet, po 
posameznih volilnih enotah od VE 1 do VE 5, razen VE 4, kjer je ravno tako bila vložena le 
ena kandidatura.  
 
Na ta način je bil določen vrstni red kandidatov z zaporednimi številkami, kot sledi: 
 
KANDIDATI ZA ŽUPANA  

1. ANDREJ KASTELIC 
 
KANDIDATI ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA – VE1 

1. KAROL ZAGORC 
2. RUDI POVŠE 
3. GREGOR PARKELJ 
4. MARIJA STANIŠA 
5. URŠKA RAPUŠ 
6. LAMBERT PATE 

 
KANDIDATI ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA – VE2 

1. ANTON REŽEK  
2. BRANKO PAGON 
3. DENIS BARBO 
4. DRAGO MUHIČ  
5. NEŽIKA REŽEK  
6. JAN ŠIŠKO 
7. MILENA CESAR  
8. TANJA ŠIŠKO BEVEC  
9. ZVONKO LAH 
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KANDIDATI ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA – VE3 
1. KSENIJA MURGELJ 
2. ZVONKO PAPEŽ 
3. DAMJAN ZUPANČIČ 
4. ZVONKA CESAR 

 
KANDIDATI ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA – VE4 

1. JOŽE AVBAR 
 

KANDIDATI ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA – VE5 
1. DEJAN SLAK 
2. BERNARDA MATOH 

 
Izžrebani vrstni red s podpisi vseh članov in namestnikov OVK ter prisotnimi predstavniki 
kandidatur je arhivska priloga zapisniku – pripomoček za žrebanje.  
Predsednica OVK je še pojasnila, da bo tako izžrebani vrstni red kandidatov javno objavljen 
na razglasih oz. javnih objavah kandidatur in na glasovnicah.  
 
S tem je bil postopek žrebanja vrstnega reda vloženih kandidatur zaključen. 
 
 
K 5. Imenovanje volilnih odborov 
 
Tajnica OVK je na podlagi sprejetih sklepov OVK za imenovanje članov VO iz zadnje seje 
OVK pripravila predlog odločb o imenovanju VO po VE in voliščih v končno potrditev. 
Predlog odločb so vsi člani OVK prejeli po elektronski pošti. Na podani predlog odločb s 
strani članov OVK ni bilo podanih pripomb, zato so bili v nadaljevanju predlagani člani volilnih 
odborov soglasno potrjeni.  
 
Vsem imenovanim se poleg odločbe pošlje še informacijo o imenovanju, višini 
nadomestila in inštruktaži volilnih odborov. 
 
Izdane odločbe so arhivska priloga zapisniku. 
 
 
K6. Razno 
 
OVK je pregledala nadaljnja opravila komisije in ugotovila, da se naslednjič sestane v 
torek, 30. Septembra 2014 (dan pred predčasnim glasovanjem) ob 18. Uri (v sejni sobi 
nad lekarno), ko bo opravljena inštruktaža volilnim odborom in opravljen pregled 
tehničnega in volilnega materiala za delo volilnih odborov.  
 
Inštruktažo članom volilnih odborov bodo opravile predsednica Zofija Redek in 
podpredsednica Nina Mikec ter Irena Mežan, članica OVK. Na inštruktažo se povabi 
najmanj 3 člane volilnih odborov, od teh je obvezna udeležba predsednika, namestnika in po 
enega člana odborov.  
 
Tehnični in volilni material za delo volilnih odborov pripravita tajnica OVK Mira Barbo in 
članica Irena Mežan.    
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Predaja volilnega materiala se opravi v soboto, 04.10.2014 ob 19. uri, dan pred 
glasovanjem in ga opravita tajnica Mira Barbo in namestnica članice Tina Papež, razen 
predaje materiala za predčasno glasovanje, ki ga opravi članica Irena Mežan v torek po 
inštruktaži.  
 
Komisija se je dogovorila še glede načina dela na dan splošnega glasovanja v nedeljo, 
dne 05. oktobra 2014. Pri tem je bilo dogovorjeno, da bo v nedeljo 05.10.2014, na dan 
glasovanja, občinska volilna komisija opravila obisk vseh volišč, in sicer se bodo člani 
komisije organizirali tako, da bosta volišča obiskala hkrati po dva člana komisije, in sicer: 

- volišče VE 1 (Mirna Peč – sejna soba občine) in volišče VE 5 (Mirna Peč – 1. 
Nadstropje KD) – obisk volišč opravita predsednica Zofija Redek in namestnica 
članice Nataša Erpe 

- volišče VE 2 (Postaja – gostilna Ogulin) – obisk volišča opravita članica Irena Mežan 
in namestnik Andrej Vovko 

- volišče VE 3  (Jablan – gasilski dom) in volišče VE 4 - obisk volišča opravita članici 
Marija Parkelj in Tatjana Kupljenik. 

 
Ugotavljanje izidov glasovanja predčasnega glasovanja se opravi v nedeljo, po 15. uri 
ob prisotnosti – predaji gradiva tajnici OVK.  
Za ugotovitev rezultatov splošnega glasovanja iz vseh petih volišč se občinska volilna 
komisija sestane zvečer ob 19. uri na sedežu občine. 
Za potrebna druga opravila in postopke dela se članom OVK informacije posreduje po 
elektronski pošti.  
 
Za javno objavo kandidatur, prevzem volilnih imenikov, predajo obvestil volivcem, 
tiskanje glasovnic ter pripravo ostalega volilnega materiala za delo volilnih odborov 
(zapisniki, pripomočki) poskrbi tajnica volilne komisije.  
 
O informacijah v zvezi z izvedbo volitev (informacije o posebnih oblikah glasovanja: 
glasovanje po pošti in glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču, predčasno 
glasovanje…) se volivce obvesti (obvestilo volivcem) sočasno z javno objavo seznamov 
potrjenih kandidatur.  
 
Pod točko razno druge razprave ni bilo.  
 
S tem je bil seja OVK ob 19.50 uri zaključena.  
 
 
 
Zapisala:        
Vladimira Fabjan Barbo  
Tajnica OVK      Predsednica  OVK občine Mirna Peč: 

Zofija Redek 
 


