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Številka: 040-05/2012-24 
Datum:  24.5.2012 

 
 

Z A P I S N I K  
 

2. seje OVK, ki je bila dne 24. maja 2012  ob 19. uri v sejni sobi Občine Mirna Peč 
 
 
 

Sodelovali so: Zofija Redek, predsednica komisije, Irena Mežan, namestnica članice 1, 
Andrej Vovko, član 2, Nataša Erpe, članica 3, Silvester Barbo, namestnik članice 3 in 
Vladimira Fabjan Barbo, tajnica komisije.  
 
Odsotnost so predhodno opravičili: Nataša Plavec Matko, namestnica predsednice komisije, 
Nina Mikec, članica 1, Marija Parkelj, namestnica člana 2. 
 
Vabljeni predstavniki kandidatur se seje komisije niso udeležili. 

 
Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku. 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED:  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
4. Preizkus zakonitosti vloženih kandidatur 
5. Razno 

 
Predsednica komisije je uvodoma pozdravila vse prisotne in pričela s sejo. 
 
 
K1. Ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednica komisije  je v uvodu ugotovila, da je komisija sklepčna, saj je prisotna 
predsednica, dva člana in dva namestnika članov komisije in da lahko prične z delom. Lista 
prisotnih je arhivska priloga zapisniku. Predsednica je glede sprejemanja odločitev komisije 
podala informacijo, da glasujejo le predsednica in člani komisije, njihovi namestniki pa le 
takrat, kadar na seji niso le prisotni, ampak tudi dejansko nadomeščajo predsednico ali člane 
komisije.  

 
 

K2. Določitev dnevnega reda 
 
Predsednica komisije je v nadaljevanju predlagala določitev dnevnega reda, kot je bil 
predlagan z vabilom za sejo komisije.  
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Na predlagani dnevni red člani komisije niso imeli pripomb, zato so ga soglasno potrdili z 4 
(štirimi) glasovi ZA in nobenim glasom PROTI. 
 
 
K 3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
 
Člani komisije so prejeli zapisnik prejšnje seje OVK z dne 2.4.2012 in nanj niso podali 
pripomb, zato so ga v nadaljevanju soglasno potrdili. 
 

 
K 4. Preizkus zakonitosti vloženih kandidatur 
 
Predsednice komisija, ga. Zofija Redek je pojasnila, da je bilo po rokovniku volilnih opravil 
možno kandidature vlagati do srede, 23.5.2012 do 19. ure, OVK pa mora preizkusiti 
zakonitost vloženih kandidatur in izdati odločbe o potrditvi oz. zavrnitvi kandidature 
najkasneje do 29.5.2012.  
Tajnica OVK, Mira Barbo je povedala, da so bile do roka vložene tri kandidature za člana 
občinskega sveta v 3. Volilni enoti, od tega ena kandidatura s podporo volivcev, dve 
kandidaturi pa s strani političnih strank - OO SDS in OO SLS. Vse so prispele pravočasno, 
podatke o pasivni volilni pravici kandidatov pa je tajnica komisija dne 24.5.2012 preverila pri 
UE Novo mesto, ki je pasivno volilno pravico kandidatov potrdila ter pri tem ni ugotovila 
neskladja s podatki iz vloženih kandidatur.  
Pripravljen je instruktivni obrazec za preizkus kandidature in zapisnik OVK – obrazec LV-16, 
ki ga je pripravila DVK za redne lokalne volitve 2010 in je bil formalno usklajen glede na 
vsebino volitev in roke..  
Predsednica komisije je nato natančneje predstavila zakonska določila glede vlaganja 
kandidatur, člani OVK pa so pregledali vložene kandidature po vrstnem redu vloženih 
kandidatur ter ugotovili sledeče: 

- Vse tri kandidature  so bile vložene pravočasno in imajo vse potrebne sestavne dele 
- narejen je bil preizkus zakonitosti vloženih kandidatur, pri čemer je bilo ugotovljeno, 

da so vse tri kandidature sestavljene in določene v skladu z zakonom in kot določa 
74. člen ZLV so vložene pravočasno in zakonito, zato jih OVK na podlagi 41. člena 
Zakona o lokalnih volitvah potrdi z odločbo.  
 

OVK je tako soglasno sklenila, da se lahko izda odločbi o potrditvi kandidatur za vse tri  
vložene kandidature. Odločbe je v skladu s sprejetim rokovnikom volilnih opravil sicer 
potrebno izdati najkasneje do 29.5.2012 in jih vročiti predstavnikom kandidatur. 
 
S tem je bil postopek preizkusa zakonitosti vloženih kandidatur zaključen. 
 
Vse predstavnike kandidatur se pisno povabi na izvedbo žrebanja vrstnega reda vloženih 
kandidatur, ki bo v sejni sobi občine dne 30.05.2012 ob 19. uri.  
 
 
K 5. Razno 
 
Pod točko razno je bil sprejet sklep, da se komisija prihodnjič sestane v sredo, 30.05.2012 
ob 19. uri, ko bo opravila žrebanje vrstnega reda vloženih kandidatur in opravila 
imenovanje volilnih odborov.  
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Tajnica je člane komisije seznanila, da za imenovanja članov volilnih odborov na OVK ni 
prispel noben predlog. Za oblikovanje sestave volilnih odborov je bilo zato sprejeto stališče, 
da se predlaga imenovanje obstoječih članov VO iz zadnjih lokalnih volitev, ki bodo podali 
tudi pisna soglasja.  Tajnica OVK bo na podlagi prejetih soglasij pripravila predlog odločb o 
imenovanju VO v potrditev za naslednjo sejo OVK.  
 
Občinska volilna komisija je sprejela še naslednje sklepe:  

- Sklep o določitvi predčasnega glasovanja 
- sklep o postopku izvedbe žrebanja za določitev vrstnega reda kandidatur  
- sklep o načinu javne objave seznama potrjenih kandidatur, ki se opravi na 

krajevno običajen način, to je na oglasni deski, spletnih straneh občine ter po 
gospodinjstvih – preko občinskega glasila. 
 

Sprejeti sklepi so arhivska priloga zapisniku.  
 
Seja OVK je bila zaključena ob 19.45 uri.  
 
 
Zapisala:        
Vladimira Fabjan Barbo,  
tajnica OVK      Predsednica  OVK občine Mirna Peč: 

Zofija Redek l.r. 
 


