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Številka: 040-03/2012-49 
Datum:  24.2.2012 

 
 

Z A P I S N I K  
 

4. seje OVK, ki je bila dne 23. februarja 2012  ob 19. uri  
v sejni sobi Občine Mirna Peč  

 
 

Sodelovali so: Zofija Redek, predsednica komisije, Nataša Plavec Matko, namestnica 
predsednice komisije, Mira Fabjan Barbo, tajnica komisije, Nina Mikec, članica 1, Andrej 
Vovko, član 2, Nataša Erpe, članica 3, Silvester Barbo, namestnik članice 3.  
 
Odsotni: Irena Mežan, namestnica članice 1, Marija Parkelj, namestnica člana 2. 
Prisoten je bil sledeči predstavnik kandidatur: Milan Ovnik (predlagatelj: mag. Dominik 
Rajšelj in skupina volivcev). 

 
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 z 4 
(štirimi) glasovi ZA in nobenim glasom PROTI. 
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K 3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
 
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. 040-03/2011-44 z dne 16.02.2012.  
 
Žrebanje se je opravilo v dveh fazah. Obe žrebanji sta se opravili z zaprtimi ovojnicami, v 
katerih so bile zaporedne številke od 1 do 2 (op.: vloženi kandidaturi sta dve), ki so jih člani 
komisije v prisotnosti predstavnika kandidature vstavili v ovojnici in ju zaprli.  
Pri obeh žrebanjih predsednik pozove predstavnika kandidata, da izvleče iz posode, v kateri 
so ovojnice s številkami, eno ovojnico, le-to odpre ter izjavi, katero številko je izžrebal. 
 
S prvim žrebanjem se je na podlagi vrstnega reda vloženih kandidatur, glede na čas vložitve 
kandidature, določil vrstni red žrebanja za drugo fazo.  
 
1. žrebanje 
Predsednica komisije je nato pozvala predstavnika prvo vložene kandidature mag. Domna 
Rajšlja in skupine volivcev g. Milana Ovnika, da opravi žrebanje vrstnega reda vložene 
kandidature za kandidata LEOPOLDA PUNGERČARJA. Predstavnik kandidature je iz 
posode, v kateri sta bili zaprti ovojnici s številkami izvlekel eno ovojnico, jo odprl ter pokazal 
in izjavil, da je izžrebal številko  1.  
  
Ker ni bilo prisotnega predstavnika drugo vložene kandidature Slovenska demokratska 
stranka – SDS, je predsednica določila članico Natašo Erpe, da opravi žrebanje vrstnega 
reda vložene kandidature za kandidata  ANDREJA KASTELICA. Članica N. Erpe je iz 
posode vzela drugo zaprto ovojnico, jo odprla ter pokazala in izjavila, da je druga izžrebana 
številka  2.  
 
Na ta način je bil določen vrstni red žrebanja kandidatov za drugo fazo z zaporednimi 
številkami, kot sledi: 
 
1. LEOPOLD PUNGERČAR 
2. ANDREJ KASTELIC 
 
Z drugim žrebanjem se določi vrstni red kandidatur na seznamu kandidatur.  
 
2. žrebanje 
Predsednica komisije je zopet pozvala predstavnika prvo izžrebane kandidature mag. 
Domna Rajšlja in skupine volivcev g. Milana Ovnika, da opravi žrebanje vrstnega reda 
kandidature na seznamu kandidatur za kandidata LEOPOLDA PUNGERČARJA.  
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Predstavnik kandidature je iz posode, v kateri sta bili zaprti ovojnici s številkami izvlekel eno 
ovojnico, jo odprl ter izjavil, da je izžrebal številko  2.  
  
Za žrebanje vrstnega reda drugo izžrebane kandidature Slovenska demokratska stranka – 
SDS za kandidata  ANDREJA KASTELICA je predsednica določila člana Andreja Vovko. 
Član A. Vovko je iz posode vzel drugo zaprto ovojnico, jo odprl ter pokazal in izjavil, da je 
druga izžrebana številka  1.  
 
Na ta način je bil določen vrstni red kandidatov z zaporednimi številkami, kot sledi: 
 
1. ANDREJ KASTELIC 
2. LEOPOLD PUNGERČAR 
 
Na izvedeno žrebanje prisotni predstavnik kandidature ni podal pripomb. 
 
Izžrebani vrstni red s podpisi članov OVK  je arhivska priloga zapisniku.  
 
Predsednica OVK je še pojasnila, da bo tako izžrebani vrstni red kandidatov objavljen na 
glasovnicah in vseh razglasih oz. javnih objavah kandidatur.  
 
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 z dne 15. februarja 2012 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 
 
Komisija je pregledala nadaljnja opravila komisije in ugotovila, da se OVK naslednjič 
sestane v torek, 6. marca ob 18. uri, ko bo opravljena inštruktaža volilnim odborom in 
opravljen pregled tehničnega in volilnega materiala za delo volilnih odborov.  
 
Inštruktažo članom volilnih odborov bodo dan pred predčasnim glasovanjem (to je v 
torek, dne 06.03.2012 opravile predsednica in Nina Mikec, članica OVK. Na inštruktažo se 
povabi najmanj 3 člane volilnih odborov, od teh je obvezna udeležba predsednika, 
namestnika in po enega člana odborov. Pregled tehničnega in volilnega materiala za delo 
volilnih odborov pa bodo pod vodstvom namestnice OVK opravili ostali člani komisije. 
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Predaja volilnega materiala se bo opravi v soboto, 10.03.2012, dan pred glasovanjem, 
razen predaje materiala za predčasno glasovanje, ki se bo opravila že prej.  
 
Komisija se je dogovorila še glede načina dela na dan splošnega glasovanja dne 11. 
Marca. 2012. Pri tem je bilo dogovorjeno, da bo v nedeljo 11.03.2012, 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. Za ugotovitev 
rezultatov glasovanja pa se komisija sestane spet zvečer ob 19. uri na sedežu občine. 
Za potrebna druga opravila in postopke pa se informacije članom OVK posreduje po 
elektronski pošti.  
 
Za javno objavo kandidatur, prevzem volilnih imenikov, predajo obvestil volivcem, 
izdelavo glasovnic ter pripravo ostalega volilnega materiala za delo volilnih odborov 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 19.40 uri zaključena.  
 
 
 
Zapisala:        
Vladimira Fabjan Barbo  
Tajnica OVK      Predsednica  OVK občine Mirna Peč: 

Zofija Redek 
 


