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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: 040-0001/2018-66 
Datum: 13.11.2018 
 
Zapisnik  
 
5. seje Občinske volilne komisije Občine Mežica, ki je bila v torek 13.11.2018 ob 15.30 uri.  

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 4. seje OVK; 
2. Štetje glasovnic ter priprava materiala za izvedbo volitev; 
3. Razno 

 
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. Mira Steblovnik, članica OVK 
7. Franc Rožej, namestnik članice OVK 
8. Milan Gavez, namestnik članice OVK 

 
Ostali prisotni: Blaž Šaloven, Mateja Mešnjak 
Sejo je vodila predsednica Janja Podričnik.  
 
K tč. 1 
Potrditev zapisnika 4. seje OVK 
Vsi člani OVK so z gradivom prejeli zapisnik 4. seje OVK. Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP 1 
Zapisnik 4. seje OVK je bil soglasno sprejet.  
 
K tč. 2 
Štetje glasovnic ter priprava materiala za izvedbo volitev  
Člani OVK so prejeli 3300 natisnjenih glasovnic za župana in 3300 glasovnic za volitve 
članov v občinski svet. Glasovnice so se preštele ter se razdelile glede na volilne imenike: 
- volišče Polena 205 glasovnic za župana in 205 za OS, 
- volišče Osnovna šola 651 glasovnic za župana in 651 za OS, 
- volišče Občina Mežica 1159 glasovnic za župana in 1159 za OS, 
- volišče Narodni dom 1048 glasovnic za župana in 1048 za OS, 
- predčasno glasovanje 100 glasovnic za župana in 100 za OS, 



2 
 

- ostanek glasovnic 133 glasovnic za župana in 133 za OS 
- vzorčne glasovnice, ki se nalepijo na skrinjice 4 za župana in 4 za OS 
  
Sprejet je bil naslednji sklep 
 
SKLEP 2 
Člani OVK so razdelili glasovnice po voliščih ter potrdili skupno število glasovnic. 
Glasovnice za predčasno glasovanje so se še enkrat žigosale, da se ločijo od ostalih. 
 
K tč. 3 
Razno - pregled članov volilnih odborov  
Občinska volilna komisija je morala izločiti članico volilnega odbora na volišču Polena ga. 
Terezijo Homer, ker je predstavnica liste SDS. Namesto nje smo določili g. Ladislav Homer. 
Članico volilnega odbora za predčasno glasovanje ga. Ano Korošec smo zaradi bolezni morali 
zamenjati in sicer z ga. Mihaelo Komar.  
 
Pod točko razno smo se dogovorili o načinu prevzame volilnega gradiva. 
 
Po končani seji je bilo izobraževanje predsednikov volilnih odborov in njihovih namestnikov.   
 
Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 
 
                                              Janja Podričnik, univ. dipl. pravnica 


