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Številka: 040-01/2018- 
Datum:  29.10.2018 

 
 

Z A P I S N I K  
 

3. seje OVK, ki je bila dne 29. oktobra 2018  ob 18. uri  
v sejni sobi Občine Mirna Peč  

 
 

Sodelovali so predsednica in namestniki OVK: 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 
in Andrej Vovko, namestnik članice 3.  
 
Odsotni člani: /. 
 
Prisotni so bili sledeči predstavniki kandidatur: Karol Zagorc (stranka DESUS), Franc Koželj 
(stranka NSI), 
Ob 18. 30 uri so pristopili še sledeči predstavniki kandidatur: Mitja Pust (skupina volivcev), 
Damjan Zupančič (skupina volivcev), Marko Vinko Kupljenik (skupina volivcev), Nežika 
Režek (stranka SDS), Janja Muhič (skupina volivcev),.  
Prisoten je bil tudi kandidat Gregor Parkelj, ki pa pri postopkih ni sodeloval.  

 
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. Ponovna preveritev zavrnjenih kandidatur glede na odločbe Upravnega sodišča  -  
5. Žrebanje vrstnega reda vloženih kandidatur 
6. Sprejem sklepa o standardih hranjenja volilnega materiala 
7. Razno (javna objava žrebanja, inštruktaža VO, prevzem volilnega materiala…) 

 
 
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 



 

             Tel.: 07/39 36 100 
  Fax.: 07/39 36 107  
  8216 Mirna Peč, Trg 2  
  S L O V E N I J A 
 
OBČINA MIRNA PEČ                      e-mail: obcina.mirnapec@siol.net 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  Davčna št.: 57621594 
  Matična št.: 1357816  

D:\Podatki\LV 2018 - redne\OVK\3. seja OVK, 29. oktober 2018\Zapisnik 3.seje OVK_28.10.2018.doc 

 

 
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. 
 
 
K 3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
 
Člani komisije so zapisnik prejšnje seje OVK z dne 10.09.2014 prejeli po elektronski pošti. Za 
prejeti zapisnik ni bilo podanih pripomb, zato je bil v nadaljevanju soglasno potrjen. 
 

 
K4. Ponovna preveritev zavrnjenih kandidatur glede na odločbe Upravnega sodišča 
 
Ugotovi se, da je predstavnik kandidature N.Si Franc Koželj na komisijo predložil izjavo, da je 
bil sam 4.10.2018 ob 18. uri izvoljen za člana volilne komisije za izvedbo tajnih volitev. Prav 
tako je predložil izjavo še preostalih štirih članov, ki so sodelovali pri določanju kandidatk in 
kandidatov, da so imenovali tri - člansko volilno komisijo v sestavi: Marjan Primc, Anton 
Florijančič in Franc Koželj. Komisija je soglasna, da je N.Si v skladu s svojimi pravilnikom 
pravilno dopolnila manjkajoči podatek glede števila članov komisije, ki je sodelovala pri 
oblikovanju kanddatur. Ugotovi se, da je kandidatura N.Si s tem popolna in se jo potrdi.  
 
Komisija je soglasna, da se sprejme tudi dopolnitev zapisnika kandidature za obč. svet 
stranke DeSUS, saj je slednja v danem roku komisiji podala ustrezno dopolnitev svoje 
kandidature iz katere je razvidno, da je stranka DesUS kandidacijski postopek izpeljala 
prvilno, v skladu s svojimi pravili, saj je tudi slednja imela imenovano komisijo, kot jo zahteva 
njihov pravilnik. Kandidaturo stranke DeSUS se potrdi.   
 
Na korespondenčni seji OVK z dne 29.10.2018 pa kot je znano je bila potrjena tudi 
kandidatura stranke Zelenih Slovenije, saj je bilo ugotovljeno s strani Upravnega sodišča, da 
je potrebno presojati tudi v danem primeru ne strogo formalno, ampak širše in da zadostuje, 
da je kot izhaja iz zapisnika bil imenovan predsenik komisije, ne glede na vse podpise in 
funkcije, ki so jih imeli ti člani. Tako, da smo že danes na korespondenčni seji potrdili tudi to 
kandidaturo.  
 
 
K 5. 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. 040-01/2018-23 z dne 24.10.2018.  
 
Žrebanje se opravi v dveh fazah. S prvim žrebanjem se na podlagi vrstnega reda vloženih 
kandidatur, glede na čas vložitve kandidature, določa vrstni red žrebanja za drugo fazo. Z 
drugim žrebanjem se določi vrstni red kandidatur na seznamu kandidatur. 
Obe žrebanji se opravita z zaprtimi ovojnicami, v katerih so zaporedne številke od 1 do 
številke vložene kandidature za vsako VE. Pri obeh žrebanjih predsednik pozove 
predstavnika kandidature, da izvleče iz posode, v kateri so ovojnice s številkami, eno 
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ovojnico, le-to odpre ter izjavi, katero številko je izžrebal. V primeru, da predstavnik 
kandidature ni navzoč, žrebanje opravi član volilne komisije, ki ga določi predsednica.  
 
1. žrebanje 
Predsednica komisije je pozvala predstavnika prvo vložene kandidature Damjana Zupančiča 
in skupine volivcev g. Damjana Zupančiča, da opravi žrebanje vrstnega reda vložene 
kandidature za kandidata ANDREJA KASTELICA. 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  2.  
 
Predsednica komisije je nato pozvala predstavnika drugo vložene kandidature Stanislava 
Bevca in skupine volivcev g. Mitja Pusta, da opravi žrebanje vrstnega reda vložene 
kandidature za kandidata ZVONKOTA LAHA. Predstavnik kandidature 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 žrebanja kandidatov za drugo fazo z zaporednimi 
številkami, kot sledi: 
 
1. ZVONKO LAH 
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 Stanislava 
Bevca in skupine volivcev g. Mitja Pusta, da opravi žrebanje vrstnega reda kandidature na 
seznamu kandidatur za kandidata ZVONKOTA LAHA.  
Predstavnik kandidature je iz posode, v kateri sta bili zaprti ovojnici s številkami izvlekel eno 
ovojnico, jo odprl ter izjavil, da je izžrebal številko  1.  
  
Žrebanje vrstnega reda drugo izžrebane kandidature Damjana Zupančiča in skupine volivcev 
za kandidata ANDREJA KASTELICA je izvedel predstavnik kandidature g. Damjan 
Zupančič, ki je iz posode vzel drugo zaprto ovojnico, jo odprl ter pokazal in izjavil, da je druga 
izžrebana številka  2.  
 
Na ta način je bil določen vrstni red kandidatov z zaporednimi številkami, kot sledi: 
 

1. ZVONKO LAH 
2. ANDREJ KASTELIC 

 
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.  
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Sledilo je žrebanje vrstnega reda vloženih kandidatur za občinski svet, po posameznih 
volilnih enotah od VE 1 do VE 5, razen VE 4, kjer ni bila pravilno vložena kandidatura in se 
volitve za člana občinskega sveta ne izvedejo.  
 
Na ta način je bil določen vrstni red kandidatov z zaporednimi številkami, kot sledi: 
 
KANDIDATI ZA ŽUPANA  

1. ZVONKO LAH 
2. ANDREJ KASTELIC 

 
KANDIDATI ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA – VE1 

1. BOGDAN KREVS 
2. JANEZ MEŽAN 
3. GREGOR PARKELJ 
4. ANAMARIJA MEŽAN 
5. RUDI POVŠE 
6. MAJDA ZAGORC 
7. URŠKA RAPUŠ POTOČNIK 
8. MARIJA STANIŠA 
9. VLADISLAVA VIDIC 

 
KANDIDATI ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA – VE2 

1. DRAGO MUHIČ 
2. MIHA LUŽAR 
3. MILENA CESAR 
4. ZVONKO LAH 
5. JOŽE BARBO 
6. JOŽE STROJINC 
7. MAJA FINK 
8. DRAGO RETELJ 
9. IRENA PUST 

 
KANDIDATI ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA – VE3 

1. RUDOLF UDOVČ 
2. DAMJAN ZUPANČIČ 
3. MARKO ŽAGAR 

 
KANDIDATI ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA – VE5 

1. ALOJZIJ KASTELIC 
2. FRANC BERUS 
3. DEJAN SLAK 

 
Izžrebani vrstni red s podpisi vseh članov in namestnikov OVK ter prisotnimi predstavniki 
kandidatur je arhivska priloga zapisniku – pripomoček za žrebanje.  
Predsednica OVK je še pojasnila, da bo tako izžrebani vrstni red kandidatov javno objavljen 
na razglasih oz. javnih objavah kandidatur in na glasovnicah.  
 
S tem je bil postopek žrebanja vrstnega reda vloženih kandidatur zaključen. 
 



 

             Tel.: 07/39 36 100 
  Fax.: 07/39 36 107  
  8216 Mirna Peč, Trg 2  
  S L O V E N I J A 
 
OBČINA MIRNA PEČ                      e-mail: obcina.mirnapec@siol.net 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  Davčna št.: 57621594 
  Matična št.: 1357816  

D:\Podatki\LV 2018 - redne\OVK\3. seja OVK, 29. oktober 2018\Zapisnik 3.seje OVK_28.10.2018.doc 

 

 
K 6. Sprejem sklepa o standardih hranjenja volilnega materiala 
 
Občinska volilna komisija je potrdila tudi predlagane standarde hranjenja volilnega materiala, 
ki se uporabljajo pri predčasnem glasovanju. 
 
K7. Razno 
 
OVK je pregledala nadaljnja opravila komisije in ugotovila, da se naslednjič sestane v 
ponedeljek, 12. oktobra 2018 ob 17. uri (v sejni sobi nad lekarno), ko bo opravljena 
inštruktaža volilnim odborom in opravljen pregled tehničnega in volilnega materiala za 
delo volilnih odborov.  
 
Inštruktažo članom volilnih odborov bodo opravile predsednica Martina Gramc in 
podpredsednik Gregor Kovačič. Na inštruktažo se povabi najmanj 3 člane volilnih odborov, 
od teh je obvezna udeležba predsednika, namestnika in po enega člana odborov.  
 
Tehnični in volilni material za delo volilnih odborov pripravita tajnica OVK Mira Barbo in 
članica Irena Mežan.    
 
Predaja volilnega materiala se opravi v soboto, 17.10.2018 ob 17. uri, dan pred 
glasovanjem in ga opravita tajnica Mira Barbo in članica Tatjana Kupljenik, razen predaje 
materiala za predčasno glasovanje, ki ga opravi tajnica OVK in članica Irena Mežan v sredo 
zjutraj, uro pred pričetkom glasovanja.  
 
Komisija se je dogovorila še glede načina dela na dan splošnega glasovanja v nedeljo, 
dne 18. oktobra 2018. Pri tem je bilo dogovorjeno, da bo v nedeljo 18.10.2018, 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, in sicer: 

- volišče VE 1 in volišče VE 5 (Mirna Peč, Trg 8 – prostori šole) – obisk volišč opravita 
predsednica Martina Gramc in Marjan Primc 

- volišče VE 2 (MP, Postaja 1 – prostori OŠ Toneta Pavčka) – obisk volišča opravita 
članica Irena Mežan in namestnik Andrej Vovko 

- volišče VE 3  (Jablan – gasilski dom) obisk volišča VE 4 opravita članici Andreja 
Perše in Tatjana Kupljenik. 

 
Za ugotovitev rezultatov splošnega glasovanja iz vseh petih volišč in za predčasno 
glasovanje se občinska volilna komisija sestane zvečer ob 19. uri na sedežu občine. 
Za potrebna druga opravila in postopke dela se članom OVK informacije posreduje po 
elektronski pošti.  
 
Za javno objavo kandidatur, prevzem volilnih imenikov, predajo obvestil volivcem, 
tiskanje glasovnic ter pripravo ostalega volilnega materiala za delo volilnih odborov 
(zapisniki, pripomočki) 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.  
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Pod točko razno druge razprave ni bilo.  
 
S tem je bil seja OVK ob 20.15 uri zaključena.  
 
 
Zapisala:        
Vladimira Fabjan Barbo  
Tajnica OVK      Predsednica  OVK občine Mirna Peč: 

Martina Gramc 
 


