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Občina MEŽICA 
Trg svobode 1 
2392 MEŽICA 
Telefon: 02 08 79 350  
 Faks    : 02 08 79 359 

 
Občinska volilna komisija  
 
Številka: 040-0001/2018-8 
Datum: 22.08.2018 
 
Zapisnik  
 
 
1. seje Občinske volilne komisije, ki je bila dne 22.08.2018 ob 15.30 uri v prostorih Občine 
Mežica.  
 
Prisotni:  
 

1. Janja Podričnik, predsednica OVK, 
2. Vesna Skudnik, namestnica predsednice OVK, 
3. Žana Avberšek, članica OVK, 
4. Dejan Kavtičnik, član OVK, 
5. Betka Plaz, namestnica člana OVK, 
6. Franc Rožej, namestnik članice OVK. 

 
 
Ostali prisotni: Blaž Šaloven, Mateja Mešnjak 
Odsotni: Mira Steblovnik, Milan Gavez 
 
Sejo je vodila predsednica Janja Podričnik.  
 
 
Dnevni red:  

1. Uvodni pozdrav predsednice OVK in predstavitev dela in nalog OVK 
2. Imenovanje tajnika in namestnika tajnika OVK 
3. Določitev volišč in območij volišč 
4. Poziv predlagateljem za podajo predlogov za člane volilnih odborov  
5. Določitev datuma predčasnega glasovanja 
6. Izbira izvajalca in distributerja volilnih obvestil  
7. Izbira izvajalca volilnih glasovnic  
8. Priprava spletnega zavihka Lokalne volitve 2018 na uradni spletni strani Občine 

Mežica   
9. Dogovor o uradni medsebojni komunikaciji OVK (e-mail, telefon) 
10. Razno 

 
Po krajšem uvodu je Občinska volilna komisija sprejela naslednje:  
 
K t č. 2 
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Imenovanje tajnika in namestnika tajnika OVK 
 
V skladu s 39. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe, v 
nadaljevanju: ZVL) je Občinska uprava Občine Mežica dala predlog za imenovanje tajnika 
Občinske volilne komisije in namestnika tajnika Občinske volilne komisije. 
 
Predlog za imenovanje tajnika in namestnika Občinske volilne komisije je priloga zapisniku. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP 1 
Na podlagi 39. člena ZLV je Občinska volilna komisija soglasno sprejela naslednji sklep o 
imenovanju tajnika in namestnika tajnika Občinske volilne komisije Občine Mežica: 
 
Za tajnika Občinske volilne komisije se imenuje Blaž Šaloven, univ. dipl. prav., roj. 
13.04.1976, stanujoč na naslovu Šmartno pri Slovenj Gradcu 187d, 2383 Šmartno pri 
Slovenj Gradcu. 
 
Za namestnika tajnika Občinske volilne komisije se imenuje Mateja Mešnjak, dipl. upr. 
org., roj. 12.05.1980, stanujoča Breg 3a, 2392 Mežica. 
 
O imenovanju se pisno obvestita tajnik in namestnica tajnika OVK ter občinsko upravo 
Občine Mežica. 
 
K t č. 3 
 
Določitev volišč in območij volišč 
Geodetska uprava RS je posredovala izpis hišnik številk za Občino Mežica, ki so podlaga za 
določitev volišč ter območja volišč. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP 2 
Za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana na območju Občine Mežica, ki 
bodo v nedeljo 18.11.2018, se določijo naslednja volišča ter območja volišč, ki so priloga 
tega sklepa. Prav tako se za predčasne volitve določi volišče: 
št.: 074001 - Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica ter za ugotavljanje izida glasovanja 
po pošti iz območja Slovenije se določi volišče: 
št.: 074001 - Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica. 
 
Sklep se posreduje Upravni enoti Ravne na Koroškem in Geodetski upravi Slovenj Gradec. 
 
K t č. 4 
 
Poziv predlagateljem za podajo predlogov za člane volilnih odborov  
 
Volitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske volilne komisije, glasovanje na voliščih 
pa vodijo volilni odbori. Volilne odbore imenuje občinska volilna komisija. Soglasno je bil 
sprejet naslednji 
 
SKLEP 3 
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Občinska volilna komisija Občine Mežica poziva politične stranke, druge organizacije 
občanov v občini ter občane, da najkasneje do dne 13. septembra 2018 podajo svoje 
predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih 
namestnikov občinski volilni komisiji. 
 
Ta sklep se objavi na oglasni deski, spletni strani občine: www.mezica.si, na lokalni televiziji 
in facebook strani. 
 
 
K t č. 5 
Določitev datuma predčasnega glasovanja 
 
Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni lahko glasujejo predčasno. Občinska volilna komisija 
Občine Mežica (OVK) je določila datum izvedbe predčasnega glasovanja.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP 4 
Občinska volilna komisija Občine Mežica kot dan predčasnega glasovanja določa sredo 
14.11.2018. 
 
Volivci, ki bodo na dan glasovanja, to je 18.11.2018 odsotni, lahko glasujejo 14.11.2018 
med 7.00 in 19.00 uro na volišču št. 074001 – v prostorih Občine Mežica, na naslovu Trg 
svobode 1, 2392 Mežica.  
 
Ta sklep se objavi na oglasnih deskah, spletni strani občine: www.mezica.si in na lokalni 
televiziji. V primeru, da se ugotovi, da je potrebno predčasno glasovanje več dni, se bo sklep 
spremenil. 
 
K t č. 6 
Izbira izvajalca in distributerja volilnih obvestil 
Uradni list RS d.o.o. nam je tudi letos že posredoval dopis s katerim so nas seznanili, da bodo 
tudi letos za jesenske lokalne volitve v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki s področja 
volilne zakonodaje in lokalne samouprave pripravljali ustrezna gradiva, obrazce, 
izobraževanja in med drugimi tudi volilna obvestila. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP 5 
Izvajalec in distributer volilnih obvestil bo Uradni list Republike Slovenije d.o.o.in 
distributer Pošta Slovenije d.d. 
 
 
K t č. 7 
Izbira izvajalca volilnih glasovnic in ostalega potrebnega materiala 
 
Za zadnje lokalne volitve je bil izvajalec za tisk volilnih glasovnic in ostalega potrebnega 
materiala podjetje ZIP center d.o.o., Ravne na Koroškem. Z izvajalcem smo bili zelo 
zadovoljni zato se za letošnje lokalne volitve izbere istega izvajalca. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
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SKLEP 6 
Izvajalec za tisk volilnih glasovnic in ostalega potrebnega materiala je podjetje ZIP 
center d.o.o., Ravne na Koroškem. 
 
 
K t č. 8 
Priprava spletnega zavihka Lokalne volitve 2018 na uradni spletni strani Občine Mežica 
Občina Mežica je na svoji spletni strani že pripravila zavihek Lokalne volitve 2018 pod 
katerim bomo objavljali vsa potrebna obvestila. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP 7 
Spletna stran Občine Mežica bo uradna stran na kateri se bodo objavljala vsa obvestila in 
sklepi. 
 
 
K t č. 9 
Dogovor o uradni medsebojni komunikaciji OVK (e-mail, telefon) 
Člani OVK so se dogovorili, da bo v večini komunikacija potekala po e-pošti ali telefonsko, 
ker so za določene zadeve roki reševanja zelo kratki in je potrebno biti zelo ažuren. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP 8 
Vsi dogovori in obvestila se lahko posredujejo po mail-ih in po telefonu. 
 
K t č. 10 
Razno 
Na spletni strani se čim prej objavijo navodila za vložitev kandidatur. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.30uri. 
 
 
 
                                                                                                             Zapisala:  
                                                                              Predsednica  OVK  
                               Janja Podričnik, univ. dipl. pravnica 
 
 


