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Številka: 040-005/2012-__ 
Datum:   2.4.2012 

 
 
 

Z A P I S N I K  
 

1. seje OVK, ki je bila dne 2. aprila 2012  ob 19. uri v sejni sobi Občine Mirna Peč 
 
 
 
 

Sodelovali so: Zofija Redek, predsednica komisije, Mira Fabjan Barbo, tajnica komisije, Nina 
Mikec, članica 1, Irena Mežan, namestnica članice 1, Andrej Vovko, član 2, Nataša Erpe, 
članica 3.  
 
Odsotnost opravičili: Nataša Plavec Matko, namestnica predsednice komisije, Marija Parkelj, 
namestnica člana 2 in Silvester Barbo, namestnik članice 3. 

 
Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku. 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED:  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 
3. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o razpisu nadomestnih volitev svetnika 
4. Obravnava in sprejem Rokovnika volilnih opravil 
5. Določitev volišča 
6. Sprejem ugotovitvenega sklepa o številu potrebnih podpor volivcev za kandidiranje s 

strani skupine volivcev 
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 en namestnik 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. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o razpisu nadomestnih volitev svetnika 
 
Predsednica komisija je prisotne člane komisije seznanila, da je funkcija svetnika g. Andreja 
Kastelica prenehala zaradi nezdružljivosti z funkcijo župana, na katero je bil izvoljen na 
nadomestnih volitvah župana dne 11. marca 2012 z dnem potrditve mandata za župana. To 
se je zgodila na 12. seji Občinskega sveta Občine Mirna Peč dne 22.3.2012, ko je bila 
ugotovljena tudi nezdružljivost funkcije svetnika. Občinska volilna komisija mora v skladu z 
32. členom ZLV nadomestne volitve razpisati najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi občinskega 
sveta o prenehanju mandata, od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja pa ne sme 
preteči več kot 90 in ne manj kot 60 dni, kot to določa 27. člen istega zakona. Upoštevajoč 
navedeno ter roke, ki jih za izvedbo volitev določa ZLV ter posredno ZVDZ, ZEVP in ZVRK je 
občinska volilna komisija kot dan za izvedbo glasovanja določila 17. junij 2012.  
 
Občinska volilna komisija razpiše nadomestne volitve s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. V sklepu o razpisu nadomestnih volitev se določi dan razpisa volitev in 
dan glasovanja (28. člen ZLV). Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči 
roki za volilna opravila. Dan, ko začnejo teči roki za volilna opravila, je lahko izven 15-
dnevnega roka za razpis volitev (tako imenovani tehnični rok za objavo razpisa). 
 
Občinska volilna komisija je tako v nadaljevanju soglasno sprejela sklep o razpisu 
nadomestnih volitev za župana Občine Mirna Peč, ki bodo v nedeljo 11. junija 2012. Za 
dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila pa se šteje sreda, 11. 
aprila 2012. 
 
Sprejeti sklep se objavi v Uradnem listu RS, z njim pa se seznani DVK, Upravno enoto Novo 
mesto in GURS. 

 
 
K 4. Obravnava in sprejem Rokovnika volilnih opravil 
 
Predlog rokovnika za nadomestne volitve za svetnika je po vzorcu rokovnika iz nadomestnih 
volitev za župana pripravila tajnica Vladimira Fabjan Barbo in ga v nadaljevanju tudi 
predstavila.  
 
Glede predčasnih volitev so se člani OVK strinjali, da za občino zadostuje en dan 
predčasnega glasovanja, in sicer se za predčasno glasovanje določi sreda, v času med 8. in 
17. uro. 
 
Člani občinske volilne komisije so v nadaljevanju soglasno sprejeli tudi predlagani 
rokovnik.  
 

 
K 5. Določitev volišča 
 
V zvezi z določitvijo volišč so člani komisije glede na dosedanja volišča razpravljali o 
morebitnih spremembah posameznih volišč ter o pozitivnih in negativnih posledicah zaradi 
tega in na koncu soglasno sprejeli sklep, da se določi volišča določi tako, kot so bila na 
zadnjih nadomestnih volitvah, glede rednega glasovanja pa le volišče za 3. volilno enoto. 
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OVK je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3 in 
št.  45/2008) in 18. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/2007-UPB1) 
določila volišča in soglasno (s 4 glasovi ZA od 4 prisotnih članov) sprejela naslednji SKLEP:  
 
»Za izvedbo nadomestnih volitev za svetnika Občine Mirna Peč v 3. Volilni enoti, ki 
bodo 17. junija 2012 Občinska volilna komisija občine Mirna Peč določi volišča in 
volilna območja, kot sledi:  
 

- za sedež volišča 3. volilne enote, ki obsega del naselja Mirna Peč z ulico Šranga in 
naselja Jablan, Goriška vas, Vrhovo pri Mirni Peči, Mali Vrh se določi Mirna Peč, 
Jablan 20 –gasilski dom, šifra volišča je 170 03 003.  

 
- za sedež volišča za območje cele Občine Mirna Peč za predčasno glasovanje se 

določi Trg 2, 8216 Mirna Peč (prostori občine – sejna soba v 1. nadstropju), šifra 
volišča je 901. 

 
- za sedež posebnega volišča za območje cele Občine Mirna Peč, ki je dostopno 

invalidom, se določi Trg 2, 8216 Mirna Peč (pritlični prostori Kulturnega doma), šifra 
volišča je 950. 

 
- za sedež volišča za območje cele Občine Mirna Peč, na katerem se ugotavlja izid 

glasovanja po pošti, se določi Trg 2, 8216 Mirna Peč (prostori občine – sejna soba v 
1. nadstropju), šifra volišča je 997.« 

 
O sprejetem sklepu o določitvi volišč se obvesti UE Novo mesto, oddelek za upravno 
notranje zadeve in GURS, Izpostavo Novo mesto. 
 
 
K6. Sprejem ugotovitvenega sklepa o številu potrebnih podpor volivcev za t.i. 
neodvisne kandidature (kandidiranje s strani skupine volivcev) za župana  
 
Glede načina določanja kandidatov z dajanjem podpore skupine volivcev, ko gre za večinski 
sistem, je od leta 2007 zakonska sprememba. Zakon o lokalnih volitvah, ZLV-UPB3 z dne 
16. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 94/2007) v 54. členu določa način določanja kandidatov za 
svetnika občine, in sicer pravi:  
 
»Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s 
podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število 
podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih 
volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15..« 
 
Po izračunu iz priloge je razvidno, da 1% od skupnega števila volivcev, ki so glasovali na 
zadnjih rednih volitvah v 3. Volilni enoti znaša 2,56, kar pomeni, da bo za vložitev 
kandidature za svetnika v 3. Volilni enoti potrebno zbrati vsaj 15 podpor volivcev.  
 
OVK je tako soglasno (s 4 glasovi ZA od 4 prisotnih članov) sprejela ugotovitveni sklep: 
 
»Za vložitev kandidature za svetnika v 3. Volilni enoti je za kandidiranje na nadomestnih 
volitvah dne 17. junija 2012 potrebno zbrati najmanj 15 podpor volivcev.« 
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Sprejeti sklep se javno objavi na oglasni deski občine in spletni strani občine. 
 
 
K7. Razno 
 
Naslednja seje komisije bo sklicana predvidoma po končanem roku za vlaganju kandidatur, 
ko bo pregledala in potrjevala vložene kandidature ter imenovala volilne odbore, po potrebi 
pa tudi prej korespondenčno. 
 
Pod točko razno druge razprave ni bilo.  
 
 
Seja komisije je bila zaključena ob 19.35 uri. 
 
 
Zapisala:        
Vladimira Fabjan Barbo,  
Tajnica OVK  
       Predsednica OVK občine Mirna Peč: 

Zofija Redek l.r. 
 


