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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE IVANČNA GORICA
Datum: 10.07.2014

ZAPISNIK
2. seje Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica,
/v nadaljevanju: OVK/
ki je bila v sredo, 09.07.2014 ob 17.00, v prostorih sejne sobe poslovne stavbe Žolnir
Sokolska ulica 5, 1295 Ivančna Gorica.
PRISOTNI: Elizabeta Žgajnar - predsednica, Jure Gorec – član, Amalija Štrubelj –
namestnica člana, Simon Kastelic – član, Mojca Travnik - članica in Danijela Pirman –
tajnica OVK Občine Ivančna Gorica.
ODSOTNI:: Simona Struna – namestnica predsednice, Perko Marjetka – namestnica
člana in Dušan Rovanšek - namestnik članice.
Sejo je vodila Elizabeta Žgajnar – predsednica OVK, zapisnik je pisala Danijela Pirman.
Po pregledu navzočnosti je bilo ugotovljeno, da je na seji navzočih 5 članov OVK, s
čemer je podana sklepčnost dela OVK.
Obvestilo o sklicu 2. seje so člani prejeli po SMS-u.
Na mizo so člani prejeli gradivo za 2. sejo razen :
- rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in
županov, ki bodo 5. oktobra 2014;
- kopijo razpisa rednih volitev v občinske svete in redne volitve župana;
- Osnutek sklepa o določitvi volišč za volitve članov občinskega sveta, župana in
članov svetov krajevnih skupnosti;
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Informacija o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine
Ivančna Gorica;
2. Sprejem rokovnika za izvedbo volilnih opravil;
3. Priprava sklepa o določitvi volišč za občino Ivančna Gorica;

4. Imenovanje tajnika OVK;
5. Predlog sklepa o določitvi višine nadomestila za posebne oblike glasovanja;
6. Razno.
Ad/1
Predsednica OVK Elizabeta Žgajnar je prisotne člane komisije pozdravila in podala
informacijo, da so za 5. oktobra 2014 razpisane lokalne volitve za župana in občinske
svete ter da je tudi župan razpisal volitve v svete krajevnih skupnosti.
Ad/2
Sprejem rokovnika za izvedbo volilnih opravil
Predsednica OVK je povedala, da je Državna volilna komisija 8.7.2014 sprejela ni pa še
objavila Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov
in županov, ki bodo 5. oktobra 2014. Člani so si rokovnik ogledali na sami seji in nanj
niso imeli pripomb. Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. OVK sprejme rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov
občinskega sveta in župana.
2. Rokovnik se objavi na spletni strani Občine Ivančna Gorica.
Ad/3
Priprava sklepa o določitvi volišč za občino Ivančna Gorica
Predsednica OVK je povedala, da je sklep identičen sklepu iz leta 2010 z manjšimi
administrativnimi popravki. Brez razprave je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP:
1. OVK je pripravljen sklep pregledala in se odločila, da ga bo dopolnila in
ponovno obravnavala na 4. seji, dne 28.07.2014.
2. Sklep se bo posredoval Upravni enoti Grosuplje, Upravni enoti Litija, vsem
Krajevnim skupnostim v Občini Ivančna Gorica in lastnikom zgradb, kjer
bodo potekala volilna opravila na dan glasovanja ter na spletno stran Občine
Ivančna Gorica.
Ad/4
Imenovanje tajnika OVK
Predsednica OVK prisotne obvesti, da je za tajnico OVK predlagana Danijela Pirman,
strokovna sodelavka občinske uprave za njeno namestnico pa Tatjana Markelj. Brez
razprave je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP:
1. Za tajnico Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica se imenuje
Danijela Pirman, strokovno sodelavko občinske uprave Občine Ivančna
Gorica za namestnico tajnice pa Tatjano Markelj, strokovno sodelavko
občinske uprave Občine Ivančna Gorica.
Ad/5 Razno
Predlog sklepa o določitvi višine nadomestila za posebne oblike glasovanja
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OVK je na podlagi 45 a. člena zakona o lokalnih volitvah pripravila predlog sklepa o
določitvi višine nadomestila za posebne oblike glasovanja – predčasne volitve.
Predlagano je, da se določi nadomestili v višini 5 petih dnevnic. Po razpravi je bil
soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
1. Sklep o določitvi višine nadomestila za posebne oblike glasovanja se
posreduje Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja,
ki sklep pripravi in ga zakonsko uskladi.
Predsednica je predlagala, da je treba pripraviti še Ugotovitveni sklep o številu potrebnih
podpisov podpore za neodvisnega kandidata za župana in ga objaviti na spletni strani
občine Ivančna Gorica. Nadalje tajnica OVK preveri, kje se lahko potrjujejo kandidature,
za kandidiranje kandidatov. Razprava je potekala tudi o tem, kaj vse je potrebno objaviti
na spletni strani občine. Predsednica je prisotne tudi opozorila, da naj pravočasno podajo
odstopno izjavo v primeru kandidiranja na lokalnih volitvah. Po razpravi so bili sprejeti
naslednji
SKLEPI:
1. Pripravi se Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore za
neodvisnega kandidata za župana, za kandidate za člane občinskega sveta
Občine Ivančna Gorica in se ga objavi na spletni strani občine.
2. Tajnica OVK preveri, kje se potrjuje kandidature za kandidiranje
kandidatov.
3. Krajevne skupnosti sproti obveščati o vseh aktivnostih povezanih z lokalnimi
volitvami in jim posredovati vse potrebne obrazce za predvolilna opravila.
Seja je bila zaključena ob 18.00.
Po zaključku seje so se člani OVK odločili, da bo 3. seja v ponedeljek, dne 28.07.2014 ob
17.00 uri.
Tajnica OVK:
Danijela Pirman, višja svetovalka I.

Predsednica OVK
Elizabeta Žgajnar, univ.dipl.iur.
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