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Številka: 040-01/2018-16 
Datum:   31.08.2018 

 
 

Z A P I S N I K  
 

1. seje OVK, ki je bila dne 30. avgusta 2018  ob 19. uri v sejni sobi Občine Mirna Peč 
 
 

Sodelovali so predsednica in namestniki OVK: Martina Gramc, predsednica komisije; Irena 
Mežan, članica 1; Marjan Primc, namestnik članice 1, Tatjana Kupljenik, članica 2; Silvester 
Barbo, namestnik članice 2; Andreja Perše, članica 3 in Andrej Vovko, namestnik članice 3. 
Odsotni člani: Gregor Kovačič, namestnik predsednice (napovedal odsotnost). 

 
Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku. 
 
Predsednica komisije je uvodoma pozdravila vse prisotne, predstavila sebe in imenovano 
tajnico komisije ter k predstavitvi pozvala tudi vse člane in namestnike komisije in pričela s 
sejo. 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED:  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 
3. Obvestilo o razpisu lokalnih volitev in rokovniku volilnih opravil 
4. Določitev volišč 
5. Sprejem ugotovitvenega sklepa o številu potrebnih podpor volivcev za kandidiranje s 

strani skupine volivcev (za župana in za člane občinskega sveta) 
6. Razno 

 
 
K1. Ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednica komisije je v uvodu ugotovila, da je komisija sklepčna in da lahko prične z 
delom, saj so prisotni najmanj štirje člani oziroma njihovi namestniki.  
Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.  

 
K2. Določitev dnevnega reda 
 
Predsednica komisije je v nadaljevanju predlagala določitev dnevnega reda, in sicer delno 
spremenjen kot je bil predlagan z vabilom za sejo komisije, glede na informacije ki so bile 
občinskim volilnim komisijam podane na strokovnem seminarju na brdu, 29.8.2018. 
Spremeni se 5. točka dnevnega reda tako, da se pri sprejemu ugotovitvenega sklepa o 
številu potrebnih podpor volivcev za kandidiranje s strani skupine volivcev črta določilo: »in 
za člane občinskega sveta«.  
Na predlagani dnevni red s spremembo člani komisije niso imeli pripomb, zato so ga 
soglasno potrdili. 
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K 3. Obvestilo o razpisu lokalnih volitev in sprejetem rokovniku volilnih opravil 
 
Martina Gramc, predsednica komisije je člane komisije seznanila, da so razpisane letošnje 
lokalne volitve (Ur. l. RS, št. 48/2018 z dne 13.7.2018), ki bodo 18. novembra 2018, o čemer 
so bili člani OVK seznanjeni že z elektronsko pošto in iz medijev. Povedala je, da je naloga 
občinske volilne komisije, da vodi izvedbo lokalnih volitev, pravočasno in zakonito ter v 
skladu z volilnimi opravili, ki jih določa zakonodaja. Glasovanje na voliščih vodijo volilni 
odbori.  
Državna volilna komisije je dne 23.8.2018 sprejela tudi Rokovnik volilnih opravil, v katerem 
so določeni roki posameznih opravil, ki so vodilo za delo občinske komisije. Rokovniku je 
priloženo Navodilo za delo OVK, zato je prav, da se člani komisije z obema dokumentoma 
seznanijo. Vsi člani so prejeli tiskan izvod Rokovnika in Navodil, pomembni roki in opravila so 
bili predstavljeni tudi na sami seji. 
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. 
september 2018. Člani OVK so po e-pošti prejeli tudi ostale informacije v zvezi z organi in 
izvedbo lokalnih volitev 2018 ter povezave na spletne strani MNZ-ja, DVK-ja in Občine Mirna 
Peč, kjer bo v rubriki Lokalne volitve 2018 na enem mestu zbrano vse, kar se tiče lokalnih 
volitev v naši občini in delom OVK ter potrebnimi  informacijami za volivce.  
 
K 4. Določitev volišč 
 
Predsednica komisija je pojasnila, da mora OVK v skladu z zakonom - 41. člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) in 18. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13 - ZEVP1)  
določiti volišča za vseh pet volilnih enot v občini, kar je potrebno opraviti zaradi uskladitev z 
geodetskimi evidencami čimprej. Zakonski rok za določitev volišč je sicer 10 dni po razpisu 
volitev. Pri tem je potrebno spoštovati odločitev Ustavnega sodišča št. U-I-156/11, Up-861/11 
z dne 10. 4. 2014 ki določa, da morajo biti z letošnjim letom vsa volišča v občini dostopna 
invalidom.  
Predsednica komisije je primernost vseh volišč z vidika dostopnosti invalidom preverjala in 
usklajevala z občinsko upravo in pri tem ugotovila, da so bile nekatere rešitve upoštevane že 
pri izvedbi junijskih volitev v državni zbor. Preselitev volišča na Postaji 33 v prostore OŠ 
Toneta Pavčka za VE 2 se je pokazala kot ustrezna, zato se je ohrani tudi pri lokalnih 
volitvah. Volišče v pritličju kulturnega doma pa se ni izkazalo kot najprimernejše, zato je bil s 
strani občinske uprave podan predlog določitve volišča za VE 1 in VE 5 v prostorih stare 
šole, Trg 8, in sicer v prostorih vrtca, ki so za potrebe volitev primerni in bodo do jeseni tudi 
obnovljeni. 
V razpravi je član komisije, Marjan Primc predlagal, da so poimenovanje volišča v prostorih 
stare šole, v prostorih vrtca še dopolni z navedbo, da gre za prostore starega vrtca. Drugih 
pripomb ni bilo.  
Predsednica je na podlagi navedenega predlagala sprejem sklepa o določitvi volišč, kot 
predlagano in z navedeno dopolnitvijo, kot sledi:  
»Občinska volilna komisija občine Mirna Peč določi volišča in volilna območja tako, da so vsa 
volišča dostopna invalidom, in sicer za volilne enote, kot jih določa Odlok o določitvi volilnih 
enot v občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 33 z dne 30. 3. 2006 in št. št. 13 z dne 22. 2. 
2010), kot sledi:  
- za sedež volišča 1. volilne enote, ki obsega del naselja Mirna Peč z ulicami: Mirna Peč – 
Ivanja vas, Češence, Prisojna pot, Rožna ulica, Vihre, Rogovila, Trg, Grč Vrh, Golobinjek, 
Dolenji Podboršt, Gorenji Podboršt, Malenska vas in Postaja 1 se določi Mirna Peč, Trg 8 – 
stara šola, prostori starega vrtca; 
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- za sedež volišča 2. volilne enote, ki obsega del naselja Mirna Peč z ulicama Postaja in 
Marof in naselja Čemše, Veliki Kal, Mali Kal, Orkljevec, Selo pri Zagorici, Globočdol, Dolenja 
vas pri Mirni Peči, Šentjurij na Dolenjskem, Poljane pri Mirni Peči, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni 
Peči in ulice: Ob avtocesti, Industrijska cesta, Brezence, Borovje in Na hrib, se določi Mirna 
Peč, Postaja 1 – Osnovna šola Toneta Pavčka; 
- 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; 
-  za sedež volišča 4. volilne enote, ki obsega naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol, 
Dolenji Globodol se določi Mirna Peč, Gorenji Globodol 38 – gasilski dom; 
- za sedež volišča 5. volilne enote, ki obsega naselja Biška vas, Jelše, Vrhpeč in Jordankal 
se določi Mirna Peč, Trg 8 – stara šola, prostori starega vrtca. 
Za sedež volišča za območje cele Občine Mirna Peč za predčasno glasovanje se določi Trg 
8 – stara šola, prostori starega vrtca, šifra volišča je 901. 
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.« 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
O sprejetem sklepu o določitvi volišč se obvesti UE Novo mesto, oddelek za upravno 
notranje zadeve in GURS, Izpostavo Novo mesto. O spremembi volišč se obvesti tudi volivce 
na krajevno običajen način ter na starem in novem volišču. 
 
*Pripis dne 10.9.2018: Tajnica komisije je po posredovanju sklepa GURS-u prejela povratno 
informacijo, da je poimenovanje volišč predolgo in da je lahko dolgo največ 50 znakov (s 
presledki). V dogovoru s predsednico OVK je bil zato dne 6.9.2018 korespondenčno po 
elektronski pošti članom OVK predlagan popravek sklepa, in sicer se pri navedbi volišč na 
Trgu 8, stara šola črta dodatek »prostori starega vrtca«, pri navedbi volišča v prostorih 
Osnovne šole Toneta Pavčka pa uporabi skrajšava »OŠ Toneta Pavčka«. Predlog popravka 
sklepa je bil potrjen soglasno. 
 
K5. Sprejem ugotovitvenega sklepa o številu potrebnih podpor volivcev za 
kandidiranje s strani skupine volivcev (za župana) 
 
Državna volilna komisija je sprejela Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku 
kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 47/18). Obrazci so priloga navodila in 
brezplačno dostopni tudi na vseh upravnih enotah, objavljeni so tudi na spletni strani občine. 
Predsednica je pojasnila, da glede načina določanja kandidatov z dajanjem podpore volivcev 
54. člen Zakona o lokalnih volitvah, (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17) določa spremenjen način določanja kandidatov za člane 
občinskega sveta glede na lokalne volitve 2014, ko gre za večinski sistem, in sicer:  
»Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s 
podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci 
državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila 
volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. 
Če se v času do razpisa rednih volitev spremeni območje občine, če se območje občine 
razdeli na več volilnih enot ali pa se spremeni območje volilnih enot, ugotovi v skladu s 
prejšnjim odstavkom potrebno število podpisov občinska volilna komisija.« 
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Ministrstvo za notranje zadeve bo na dan razpisa volitev, to je 3.9.2018 na svoji spletni strani 
objavilo podatek o številu volilnih upravičencev po volilnih enotah, kar bo osnova za določitev 
potrebnega števila podpor za kandidiranje za člane občinskega sveta. 
Po izračunu iz priloge je razvidno, da 1% volivcev, ki so glasovali po volilnih enotah na 
zadnjih rednih volitvah v Občinski svet, znaša od 1 do 5, ZLV v 54. členu pa določa, da je za 
vložitev kandidature za člana občinskega sveta na način z zbiranjem podpor volivcev 
potrebno zbrati najmanj 30 podpor. Glede na novo ureditev to pomeni, da je najmanj 30 
podpisov v podporo kandidaturam na večinskih volitvah potrebnih vselej, kadar se večinske 
volitve izvajajo v občinah z manj kot 3000 volivci, kar pa velja tudi za Občino Mirna Peč. Ne 
glede na to, da bi občinska volilna komisija tako lahko že na tej seji ugotovila potrebno število 
podpor za kandidiranje za člane občinskega sveta, pa je bilo na Brdu s strani MJU podano 
stališče, da ugotovitvenega sklepa o številu podpor za kandidiranje za člane občinskega 
sveta OVK ne sprejema, ampak zgolj objavi povezavo MNZ-ja na podatek o številu volilnih 
upravičencev na dan 3.9.2018. 
 
V 106. členu pa določa način določanja kandidatov za župana, in sicer pravi:  
»Glede določanja kandidatov za župana veljajo smiselno določbe tega zakona o kandidiranju 
za večinske volitve v občinski svet. Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je 
potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem 
krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.« 
2% od skupnega števila volivcev, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah za župana pa 
znaša 21,64, kar pomeni, da bo za vložitev kandidature za župana potrebno zbrati vsaj 22 
podpor. 106. Člen ZLV namreč določa, da je za vložitev kandidature za župana potrebno 
zbrati najmanj 2% od števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu za župana, vendar ne 
manj kot 15 in ne več kot 2.500.  
 
OVK je tako soglasno sprejela ugotovitveni sklep za vložitev kandidature za župana, in 
sicer: 
»Za vložitev kandidature za župana je za kandidiranje na lokalnih volitvah 2018 potrebno 
zbrati najmanj 22 podpor volivcev.« 
 
K6. Razno 
 
Predsednica komisije, Martina Gramc je člane komisije obvestila, da že teče rok za 
predlaganje članov volilnih odborov, ki se izteče 13.9.2018. Predloge lahko podajo politične 
stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani, kot to določa 37. člen ZLV. 
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki 
imajo stalno prebivališče v občini. Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave 
kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh 
dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno občinsko volilno komisijo 
o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na 
volišču, za katerega bo imenovan v volilni odbor. Predsednik in člani volilnega odbora ter 
njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini. 
Obrazec za podajo predlogov z izjavo kandidatov bo objavljen na spletni strani občine. 
 
Tajnica komisije, Mira Barbo pa je podala informacijo, da je Občina Mirna Peč s strani 
Uradnega lista RS prejela ponudbo za natis volilnega gradiva, ki obsega potreben tehnični 
material za opremo volišč. Na podlagi ponudbe bo oddano naročilo potrebnega materiala za 
izvedbo volitev na 5 voliščih, za predčasno glasovanje in glasovanje na domu.  
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Občina bo naročila tudi tiskanje obvestil volivcem s standardnim načinom pošiljanja (osebno) 
preko Uradnega lista, glede na ugotovljeno število volivcev po potrjenem volilnem imeniku s 
strani Upravne enote Novo mesto.  
 
Naslednja seja komisije bo sklicana najkasneje po končanem roku za vlaganju 
kandidatur, v ponedeljek 22.10.2018. Komisija se bo sestala ob 18.00 uri, ko bo 
pregledala in potrjevala vložene kandidature (predstavniki kandidatur so vabljeni ob 
19.00 uri). Na tej seji bodo imenovani tudi volilni odbori. 
 
Pod točko razno druge razprave ni bilo.  
 
 
Seja komisije je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
Zapisala:        
Vladimira Fabjan Barbo, tajnica komisije  
       Predsednica  OVK Občine Mirna Peč: 

Martina Gramc l.r. 
 


