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ZAPISNIK
korespondenčne seje Občinske volilne komisije občine Mirna Peč, ki je potekala
od torka, 7. avgusta 2018 do torka, 14. avgusta 2018
V korespondenčni seji so po elektronski pošti sodelovali vsi člani komisije in njihovi
namestniki, ki so skupaj z vabilom prejeli predlog imenovanja tajnika Občinske volilne
komisije Občine Mirna Peč.
Sodelovali so: Martina Gramc, predsednica komisije, Gregor Kovačič, namestnik
predsednice, Irena Mežan, članica 1, Marjan Primc, namestnik članice 1, Tatjana Kupljenik,
članica 2, Silvester Barbo, namestnik članice 2, Andreja Perše, članica 3, Andrej Vovko,
namestnik članice 3.
Arhivska priloga zapisniku so prejete glasovnice članov OVK in njihovih namestnikov (8
glasovnic).
Obravnavan je bil predlagani DNEVNI RED:
1. Imenovanje tajnika občinske volilne komisije
K1. Imenovanje tajnika občinske volilne komisije
Zakon o lokalnih volitvah - ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 83/12 in 68/17) v 39. členu določa, da OVK tajnika komisije imenuje izmed delavcev
občinske uprave. Predsednica komisije je prejela predlog za imenovanje s strani župana
občine. Predlagana je bila dosedanja tajnica komisije Vladimira Fabjan Barbo, zaposlena na
občinski upravi občine kot višja svetovalka za proračun, malo gospodarstvo, turizem in
investicije. Ker je bila nova OVK imenovana s sklepom Občinskega sveta Občine Mirna Peč
na 21. redni seji dne 15.3.2018 (Ur.l. RS, št. 20/2018) in ker je za nadaljnje delo OVK
potrebno čim prej imenovati tajnika komisije, je predsednica komisije glede na prejeti predlog
župana podala predlog za imenovanje (e-pošta z dne 7.8.2018) na korespondenčni seji.
Pisna soglasja so podali vsi člani komisije in njihovi namestniki, katerih glasovnice so
arhivska priloga zapisniku in sicer so člani OVK soglasno z 4 (štirimi) glasovi ZA sprejeli
sklep št. 1:
»Za tajnico Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč se imenuje
Vladimiro Fabjan Barbo, rojena 21. 1. 1966, Mali Kal 11, 8216 Mirna Peč, zaposlena v
Občinski upravi Občine Mirna Peč.«
Korespondenčna seja odbora je bila zaključena s torkom, 14. avgusta 2018.
Zapisala:
Vladimira Fabjan Barbo

Predsednica OVK
Martina Gramc l.r.
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