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

Občinska volilna komisija
Številka: 040-0001/2018-51
Datum: 26.10.2018

Zapisnik
3. seje Občinske volilne komisije Občine Mežica, ki je bila v ponedeljek 22.10.2018 ob 16.00
uri.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. seje OVK;
2. Pregled in potrditev kandidatnih list;
3. Razno
Prisotni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Janja Podričnik, predsednica OVK,
Vesna Skudnik, namestnica predsednice OVK,
Dejan Kavtičnik, član OVK,
Betka Plaz, namestnica člana OVK,
Mira Steblovnik, članica OVK
Franc Rožej, namestnik članice OVK
Milan Gavez, namestnik članice OVK

Ostali prisotni: Blaž Šaloven, Mateja Mešnjak
Odsotni: Žana Avberšek
Sejo je vodila predsednica Janja Podričnik.
K tč. 1
Potrditev zapisnika 1. seje OVK
Vsi člani OVK so z gradivom prejeli zapisnik 2. seje OVK. Sprejet je bil naslednji
SKLEP 1
Zapisnik 2. seje OVK je bil soglasno sprejet.
K tč. 2
Pregled in potrditev kandidatnih list
Predsednica OVK je razdelila člane ter namestnike članov OVK v skupine ter jim predala
kandidatne vloge v pregled. Za vsako kandidaturo je bilo potrebno izpolniti Poročilo in v
njem navesti morebitne pomanjkljivosti. V primeru pomanjkljivosti se morajo le-te odpraviti,
da se lahko predstavnikom izdajo Odločbe.
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Pri pregledu kandidature Aleksandra Praperja in skupina volivcev, ime liste: »Mežica brez
meja«, se je iz postopka izločila predsednica OVK, zaradi sorodstvenih vezi ene izmed
kandidatk na listi. Predsednica OVK se je izločila tudi pri glasovanju in sprejetju sklepa.
Pri kandidaturi Mirko Jezernik smo ugotovili, da manjka soglasje kandidatke, ki je na listi in
sicer Maje Jezernik. Pisno bomo pozvali kandidata g. Mirka Jezernika, predstavnika g. Rudija
Pečovnika in kandidatko ga. Majo Jezernik k dopolnitvi. Vloga se mora dopolniti v treh dneh.
Sprejeta sta bila naslednja
SKLEP 2
Kandidata g. Mirka Jezernika, predlagatelja g. Rudija Pečovnika in kandidatko na listi ga.
Majo Jezernik se pozove za dopolnitev vloge in sicer: soglasje kandidatke Maje Jezernik.
SKLEP 3
Kandidatura g. Mirka Jezernika, se delno potrdi. V kolikor bo kandidat predložil soglasje
kandidatke v roku 3. dni od vročenega poziva ali izjavo, da kandidatke na listi ne bo, se
kandidatura potrdi. Vse ostale vložene kandidature za volitve članov Občinskega sveta se
potrdijo. Prav tako se potrdi kandidatura za župana.
Javna objava seznamov potrjenih kandidatur ter list kandidatov bo od 02.11.2018 na
- spletni strani Občine Mežica www.mezica.si
- lokalna TV

K tč. 3
Razno
Pod točko razno smo obravnavali volilne odbore ter izločili člane volilnih odborov, ki so
kandidati na listah za člane občinskih svetov ali v sorodstvenem razmerju s kandidati na listah.
Člani in namestniki članov v volilnih odborih morajo v treh dneh od javne objave (24.10.2018)
potrjenih list s kandidati za člane občinskega sveta Občine Mežica javiti občinski volilni
komisijo v primeru, da so v sorodstvenem odnosu z enim izmed kandidatov.
Volilni odbori se bodo na novo oblikovali v ponedeljek 29.10.2018.
Pri pregledu vloženih kandidatur smo morali pri nekaterih kandidatih popraviti osebne podatke,
ker se niso ujemali z uradnimi podatki v aplikacije EVP.
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.
Zapisala:
Predsednica OVK
Janja Podričnik, univ. dipl. pravnica
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