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Z A P I S N I K
4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala 26., 29., 30. septembra in 1. oktobra 2014 (do
vključno 12. ure)
Na podlagi 20. in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14)
in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11, 33/14)
je župan Občine Sevnica sklical 4. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Sevnica, in sicer v
zadevi odločanja o
predlogu kandidatov za člane okrajne volilne komisije 7. volilnega okraja 6. volilne
enote.
Obrazložitev sklica dopisne seje:
Na podlagi 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-UPB1,
54/07-Odl. US, 49/08-Skl. US) okrajno volilno komisijo, katero imenuje Državna volilna
komisija, sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki (skupaj 8). Predsednik
okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa izmed drugih
diplomiranih pravnikov. Ostali člani okrajne volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo
po predlogih političnih strank, pri čemer se upošteva njihova sorazmerna zastopanost.
Predloge za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij in njihovih namestnikov lahko dajo
tudi predstavniški organi lokalnih skupnosti z območja volilnega okraja.
Državna volilna komisija je z dopisom z dne, 07. 07. 2010, pozvala občinski svet kot
predstavniški organ lokalne skupnosti, da posreduje predloge za imenovanje članov okrajne
volilne komisije 7. volilnega okraja (ki obsega območje krajevnih skupnosti na območju
občine Sevnica ter območje krajevne skupnosti Bučka, s sedežem v Sevnici) 6. volilne enote
(ki obsega območje občin Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica,
Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj, s sedežem v Novem mestu), kot to določa
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05UPB1).
Člani volilnega organa so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico. Član volilnega organa
ne more hkrati kandidirati na volitvah, če pa sprejme kandidaturo, mu po zakonu preneha
funkcija člana v volilnem organu. Člani tudi ne morejo biti predstavniki oziroma zaupniki list
kandidatov.
Komisija za mandatna vprašanja je 15.9.2014 pozvala politične stranke k predlaganju
kandidatov za člane okrajne volilne komisije.
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Komisija je na seji dne, 24.9.2014, pregledala prispele kandidature in oblikovala naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
Državni volilni komisiji predlaga imenovanje naslednjih kandidatov za člane in namestnike
članov okrajne volilne komisije:
1. za predsednika ni predloga
2. Petro Pozderec, univ. dipl. prav., Orešje nad Sevnico, 8290 Sevnica
za namestnico predsednika
3. Mojco Kuzmički, Pečje 27, 8290 Sevnica
za članico
4. Franca Pipana, Cesta na Dobravo 27, Sevnica
za namestnika članice
5. Tatjano Povalej, Cesta na Dobravo 19, Sevnica
za članico
6. Tanjo Novšak, Pod Vrtačo 19, 8290 Sevnica
za namestnico članice
7. za člana ni predloga
8. za namestnika člana ni predloga
Gradivo 4. dopisne seje je vsebovalo:
- sklic seje
- obrazložitev
- osebno glasovnico s predlogom sklepa
- kuverto z znamko za posredovanje glasovnice
Predlog sklepa, o katerem se je glasovalo, je glasil:
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, s katerim Državni volilni komisiji predlaga imenovanje
naslednjih kandidatov za člane okrajne volilne komisije 6. volilne enote v 7. volilnem
okraju:
1. za predsednika ni predloga
2. Petro Pozderec, univ. dipl. prav., Orešje nad Sevnico, 8290 Sevnica
za namestnico predsednika
3. Mojco Kuzmički, Pečje 27, 8290 Sevnica
za članico
4. Franca Pipana, Cesta na Dobravo 27, Sevnica
za namestnika članice
5. Tatjano Povalej, Cesta na Dobravo 19, Sevnica
za članico
6. Tanjo Novšak, Pod Vrtačo 19, 8290 Sevnica
za namestnico članice
7. za člana ni predloga
8. za namestnika člana ni predloga

Glasovnico je bilo v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sevnica mogoče vrniti
osebno na sedež Občine Sevnica, po pošti, po elektronski pošti ali po telefaksu.
Glasovanje je potekalo 26., 29., 30.9. in 1. oktobra 2014, ko se je ob 12. uri tudi zaključilo.
Gradivo je bilo osebno posredovano vsem 25 članom občinskega sveta.
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Poročilo o vrnjenih glasovnicah:
Skupaj je bilo vrnjenih 19 glasovnic. Vseh 19 glasovnic je bilo vrnjenih pravilno in
pravočasno.
Izid glasovanja:
ZA predlagani sklep je s podpisom glasovalo 19 članov občinskega sveta, proti ni bil nihče.
Predlagan sklep je sprejet.

U g o t o v i t e v:
Občinski svet Občine Sevnica je na 4. dopisni seji, ki je potekala 26., 29., 30. septembra in 1.
oktobra 2014 (do vključno 12. ure) sprejel
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, s katerim Državni volilni komisiji predlaga imenovanje
naslednjih kandidatov za člane okrajne volilne komisije 6. volilne enote v 7. volilnem
okraju:
1. za predsednika ni predloga
2. Petro Pozderec, univ. dipl. prav., Orešje nad Sevnico, 8290 Sevnica
za namestnico predsednika
3. Mojco Kuzmički, Pečje 27, 8290 Sevnica
za članico
4. Franca Pipana, Cesta na Dobravo 27, Sevnica
za namestnika članice
5. Tatjano Povalej, Cesta na Dobravo 19, Sevnica
za članico
6. Tanjo Novšak, Pod Vrtačo 19, 8290 Sevnica
za namestnico članice
7. za člana ni predloga
8. za namestnika člana ni predloga
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (19 svetnikov je oddalo glasovnice)
Sklep je sprejet.

Zapisala:
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.,
višja svetovalka občinskega sveta
Srečko OCVIRK
Župan
Občine Sevnica
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