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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE IVANČNA GORICA
Datum: 05.08.2014

ZAPISNIK
4. seje Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica,
/v nadaljevanju: OVK/
ki je bila v ponedeljek, 04.08.2014 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, Marjetka Perko Klavs – namestnica člana, Mojca
Travnik – članica, Dušan Rovanšek – namestnik članice in Danijela Pirman – tajnica OVK
Občine Ivančna Gorica.
Opravičeno odsotna: Simona Struna – namestnica predsednice.
Sejo je vodila Elizabeta Žgajnar – predsednica OVK, zapisnik je pisala Danijela Pirman.
Po pregledu navzočnosti je bilo ugotovljeno, da je na seji navzočih 7 članov OVK, s čemer
je podana sklepčnost dela OVK.
Obvestilo o sklicu 4. seje z gradivom so člani prejeli po e- pošti.
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 3. seje;
2. Pregled prispelih predlogov za imenovanje predsednikov in članov volilnih
odborov ter njihovih namestnikov;
3. Razno.
Ad/1
Predsednica OVK Elizabeta Žgajnar je prisotne člane komisije pozdravila in podala v
razpravo zapisnik 3. seje. Brez pripomb je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP:

1. Občinska volilna komisija potrdi zapisnik 3. seje OVK.

Ad/2
Pregled prispelih predlogov za imenovanje predsednikov in članov volilnih
odborov ter njihovih namestnikov
OVK se je seznanila s prispelimi predlogi prispelih za imenovanje v VO, katere so prejeli
od strank in občanov ter organizacij. OVK je zatem oblikovala volilne odbore. Glede na to,
da predlogov ni bilo dovolj za popolnitev vseh volilnih odborov je predsednica povedala,
da predloge predlagajo člani komisije in sicer jih posredujejo tajnici OVK najkasneje do
srede, dne 04.08.2014 oziroma se predloge pridobi iz evidenc volitev 2010.
Komisija je sestavila 29 volilnih odborov in 1 volilni odbor za predčasno glasovanje.
Občinska volilna komisija je potrdila tudi datum poteka predčasnih volitev, ki naj bi
potekale tri dni in sicer: od torka 30.09.2014, 01.10.2014 do vključno s četrtkom
02.10.2014 in soglasno sprejela naslednji
SKLEP:
1. Občinska volilna komisija imenuje volilne odbore za izvedbo lokalnih volitev
2014, ki bodo 05.10.2014 in odbor za izvedbo predčasnih volitev, ki bodo
potekale od torka 30.09.2014, 01.10.2014 do vključno s četrtkom 02.10.2014.
2. Tajnica OVK, Danijela Pirman pripravi Odločbe in jih posreduje članom
OVK v PDF obliki po e-pošti.
Ad/3
Razno
Predsednica je prisotne seznanila, da se kandidature zbirajo do 10.09.2014 do 19.000 ure,
da bo naslednja seja OVK v četrtek dne 11.09.2014 ob 17.00 uri na kateri bomo potrjevali
kandidature.
Seja je bila zaključena ob 19.00.

Tajnica OVK:
Danijela Pirman

Predsednica OVK
Elizabeta Žgajnar, univ.dipl.iur.
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