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Številka: 040-3/2011-18 
Datum:  9.1.2012 

 
 

Z A P I S N I K  
 

2. seje OVK, ki je bila dne 9. januarja 2012 ob 18. uri v sejni sobi Občine Mirna Peč 
 
 
 

Sodelovali so: Zofija Redek, Nataša Plavec Matko, Marija Parkelj, Nina Mikec, Silvester 
Barbo, Andrej Vovko, Nataša Erpe, Mira Fabjan Barbo.  
Odsotna: Irena Mežan. 

 
Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku. 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED:  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
4. Obravnava in sprejem rokovnika volilnih opravil 
5. Oblikovanje predloga višine nadomestila članom volilnih odborov za posebne oblike 

glasovanj 
6. Razno 

 
 
K1. Ugotovitev sklepčnosti 
 
Namestnica predsednice komisije je v uvodu ugotovila, da je komisija sklepčna 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 s 7 
(sedmimi) glasovi ZA od 7 (sedem) prisotnih članov oziroma namestnikov članov. 
 
 
K 3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
 
Člani komisije na predlog zapisnik prejšnje seje OVK z dne 21.12.2011 niso imeli pripomb in 
so ga v nadaljevanju soglasno potrdili. 
 
 
K 4. Obravnava in sprejem rokovnika volilnih opravil 
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Predlog rokovnika volilnih opravil je za občine, v katerih bodo nadomestne volitve za župana, 
pripravila državna volilna komisija. Glede na stališče članov komisije iz prejšnje seje, da se 
sledi predlogu DVK-ja, priloženi predlog rokovnika sprememb zato ne vsebuje, vključeni so le 
podatki naše občine. Glede predčasnih volitev pa so se člani komisije strinjali, da za našo 
občino zadostujeta dva dneva predčasnega glasovanja, in sicer sreda in četrtek. 
 
V nadaljevanju je nato predsednica komisije predstavila bližnja volilna opravila in še posebej 
tista, ki so pomembna za delo komisije. Sprejeti rokovnik volilnih opravil se javno objavi.  
 
Predlog rokovnika je bil v nadaljevanju potrjen s 7 (sedmimi) glasovi ZA od 7 (sedem) 
prisotnih članov oziroma namestnikov članov.  
 

 
K 5. Oblikovanje predloga višine nadomestila članom volilnih odborov za posebne 
oblike glasovanj 
 
Skladno s 7. odstavkom 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah je potrebno določiti predlog 
višine nadomestila za posebne oblike glasovanja, za redna glasovanja na voliščih pa 
nadomestila volilnim odborom določa že sam zakon. Odločitev o višini nadomestila sprejeme 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na predlog občinske volilne komisije. 
Priloženi predlog je pripravljen na podlagi višine nadomestil iz rednih lokalnih volitev 2010. 
 
OVK je v nadaljevanju tako sprejela naslednji s k l e p: 
»Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se posreduje naslednji predlog: 

- Višina nadomestila za volilni odbor za predčasno glasovanje znaša - za člane odbora 
20,00 EUR za vsa opravila skupaj (za posamezen dan glasovanja in za ugotavljanje 
izida glasovanja v nedeljo), za predsednika in namestnika pa 7,50 EUR dodatno 
(zaradi odgovornosti);  

- Višina nadomestila za volilni odbor na volišču za invalide znaša – za člane odbora 
22,50 EUR za vsa opravila skupaj, za predsednika in namestnika pa še 7,50 EUR 
dodatno, zaradi odgovornosti.« 

 
Sklep je bil sprejet s 7 (sedmimi) glasovi ZA od 7 (sedem) prisotnih članov oziroma 
namestnikov članov. 
 
 
K6. Razno 
 
Naslednja seje komisije bo sklicana po končanem roku za vlaganju kandidatur, ko bo 
pregledala in potrjevala vložene kandidature ter imenovala volilne odbore, torej 15.2.2011 ob 
19. uri. 
Pod točko razno druge razprave ni bilo.  
 
Seja komisije je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
Zapisala:        
Vladimira Fabjan Barbo,  
Tajnica OVK      Predsednica OVK občine Mirna Peč: 

Zofija Redek l.r. 


