ZAPISNIK 3. REDNEvSEJE
v
OBCINSKE VOLILNE KOMISIJE (OVK) OBCINE OSILNICA, KI JE BILA V
TOREK, 14.9.2021 OB 17.00 URI v večnamenski dvorani v Osilnici, Osilnica 11
PRISOTNI: člani Občinske volilne komisije Občine Osilnica; Blaž Volf — predsednik OVK,
Nataša Prelesnik — namestnica predsednika OVK, Slavko Štimac, Tatjana Bauer, Ana Jauk,
Marjeta Ožbolt, Darja Vesel, Bernarda Čop - tajnica OVK
NEOPRAVIČENO ODSOTNI: Aleš žagar
Sejoje vodil predsednik OVK, Blaž Volf.
Predlog dnevnega reda so člani volilne komisije prejeli s sklicem seje.

Občinska volilna komisija Občine Osilnica [e soglasno sgrez'ela naslednji dnevni red:

Seznanitev s sklepom občinskega sveta Občine Osilnica št. 900-0005/2021/14 z dne
23.7.2021;
2. Seznanitev z dopisom Ministrstva za javno upravo št. 032-193/2021/6 z dne 27. 8.
2021
prijava domnevnih nepravilnosti pri poslovanju Občine Osilnica in poziv k
izvedbi nadomestnih volitev za člana občinskega sveta Občine Osilnica;
Sklep o razpisu nadomestnih volitev;
Ugotovitveni sklep;
Sklep o določitvi volišč za nadomestne volitve;
Sklep o izvedbi predčasnega glasovanj a;
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve za dva (2) člana
občinskega sveta Občine Osilnica;
8. Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini ter občanom
za predlaganje kandidatov za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter
njihovih namestnikov za nadomestne volitve 2021;
9. Razno.
1.

8.0591?!"

—

Dnevi red je bil članom OVK Občine Osilnica predstavljen in nadalje soglasno potrjen s strani
Občinske volilne komisije Občine Osilnica.

Ad.

l

Seznanitev s sklepom občinskega sveta Občine Osilnica št. 900-0005/2021/14 z dne 23.7.2021

Blaž Volf, predsednik OVK Občine Osilnica je komisiji predstavil sklep občinskega sveta z dne
23.7.2021 ter dodal, da sedaj občinski svet deluje brez dveh članov občinskega sveta občine Osilnica.
Ne glede na mnenje in sklep občinskega sveta mora Občinska volilna komisija, kot pristojni organ
občine, v skladu z zakonodajo nemudoma izvesti volitve.

Ad. 2
Seznanitev z dopisom Ministrstva za javno upravo št. 032—193/2021/6 z dne 27. 8. 2021 - prijava
domnevnih nepravilnosti pri poslovanju Občine Osilnica in poziv k izvedbi nadomestnih volitev
za člana občinskega sveta Občine Osilnica

Blaž Volfje nadalje predstavil dopis Ministrstva zajavno upravo in poziv za izvedbo nadomestnih
volitev. Na omenjeno ministrstvoje bila podana prijava o domnevnih nepravilnostih pri
poslovanju
Občine Osilnica in ob navedbah, da se do danes niso izvedle nadomestne volitve, je ministrstvo
pozvalo Občinsko volilno komisijo, dajih izvede in o tem tudi poroča.

Bernarda Čop je v skladu z dogovorom s predsednikom OVK Občine Osilnica
zaprosila Nacionalni
institut zajavno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) za mnenje.

Mnenje NIJZ—jaje, daje epidemiološka situacija glede novega koronavirusa težka, kužnost
različice delta SARS—CoV—Z, ki sedaj kroži, pa izredno velika. Menijo, da kljub doslednemu
upoštevanju vseh higienskih priporočil za preprečevanje okužb z novim koronavirusom,
tveganje za širjenje okužb ostaja. Izvedbo volitev odsvetujejo oz. priporočajo izvedbo volitev
ob umiritvi epidemiološke situacije.
V kolikor nameravamo volitve kljub temu izpeljati, moramo upoštevati vse veljavne vladne
odloke, ki predpisujejo ukrepe za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 in tudi vsa higienska
priporočila za preprečevanje okužb.

OVK

so se strinjali, da mora Občinska volilna komisija slediti zakonodaji, NlJZ pa je organ, ki
priporoča, svetuje in podaja svoja mnenja, priporočila, smernice. Tako Občinska volilna komisija, kot
člani volilnih odborov in njihovi namestniki morajo izpolnjevati enega izmed pogojev PCT (preboleli,
cepljeni, testirani). V kolikor bodo pristojni pogoje spreminjali, bo morala temu slediti tudi Občinska
volilna komisija, kot volilni odbori.
lz navedenega izhaja, da se nadomestne volitve dveh (2) članov občinskega sveta Občine Osilnica

Člani

morajo izvesti.

Sklep

Ad. 3
o razpisu nadomestnih

volitev

Blaž Volf je navzočim predstavil osnutek sklepa o razpisu volitev. Nataša Prelesnik je opomnila, da bi
bilo potrebno v navedbi zakonodaje za navedbo ugotovitvenih sklepov o prenehanju mandata dodati
»je Občinska volilna komisija Občine Osilnica sprejelaci. V sklepu se doda nova IV. točka, in sicer: »
Sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinske volilne komisije Občine Osilnicaci, sedanja IV.
točka pa postane V. točka.
Občinska volilna komisi'a

"e

vnadal'evan'u so lasno s re "el nas!

n'r' sir

l.
Občinska volilna komisija Občine Osilnica razpisuje nadomestne volitve za 2 (dva) člana
občinskega sveta Občine Osilnica.

II.

Nadomestne volitve 2 (dveh) članov občinskega sveta Občine Osilnica bodo v nedeljo,
5.decembra 2021 .

III.
Za dan razpisa volitev, ko pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje, 1.10.2021 .
IV.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Osilnica.
V.
Sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinske volilne komisije Občine Osilnica.

VI.

Nadomestne volitve bodo potekale v skladu z veljavnimi navodili, ki so jih sprejeli pristojni
državni organi zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS—CoV—2.

Ad. 4
Ugotovitveni sklep

Blaž Volf je navzočim predstavil osnutek ugotovitvenega sklepa glede določitve števila potrebnih
podpisov s strani skupine volivcev za določitev kandidata za člana občinskega sveta Občine Osilnica
na nadomestnih volitvah.

Občinska volilna komisija ie soglasno sprejela naslednji sklep:

I.
S tem sklepom se določi število potrebnih podpisov s strani skupine volivcev za določitev
kandidata za člana občinskega sveta Občine Osilnica na nadomestnih volitvah, ki bodo v
nedeljo, 5.12.2021.

II.

Kandidata za člana Občinskega sveta Občine Osilnica, lahko s podpisovanjem pred državnim
organom, pristojnim za vodenje volilne pravice, določi skupina najmanj 30 volivcev.

III.

Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja in se obesi na oglasni deski Občine Osilnica ter objavi
na spletni strani občine.

Ad. 5
Sklep o določitvi volišč za nadomestne volitve
Blaž Volfje predstavil osnutek sklepa o določitvi volišč za nadomestne volitve.
Občinska volilna komisija ie soglasno sprejela naslednii sklep:
I.

Za izvedbo nadomestnih volitev za dva (2) člana Občinskega sveta Občine Osilnica, ki bodo v
nedeljo, 5.12.2021, se na območju celotne Občine Osilnica določijo
naslednja volišča, njihovi sedeži in volilna območja:
1. na 1. volišču, ki bo v prostorih bivšega obrata Tekstilana, Osilnica llb, glasujejo tisti,
ki stanujejo v vaseh: Bezgovica, Križmani, Malinišče, Osilnica, Padovo pri Osilnici,
Podvrh, Ribjek, Sela, Spodnji Čačič, Stroj iči in Zgornji Čačič;
2. na 2. volišču, ki bo v vasi Belica v hiši Miklič Angele, Belica št. 7, glasujejo tisti, ki
stanujejo v vaseh: Belica, Bezgarji, Papeži in Žurge;
3. na 3. volišču, ki bo v vasi Bosljiva Loka, Bosljiva Loka št. lSa, v prostorih Domačije
Rugole, glasujejo tisti, ki stanujejo v vaseh: Bosljiva Loka, Grintovec pri Osilnici,
Ložec in Mirtoviči.

Il.
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Ad. 6
Sklep o izvedbi predčasnega glasovanja
Predsednik

OVK

Občine Osilnica, Blaž Volf, je predstavil osnutek sklepa o izvedbi predčasnega

glasovanja.

Občinska volilna komisija je soglasno sprejela naslednji sklep:

l
Za izvedbo predčasnega glasovanja za nadomestne volitve dveh (2) članov Občinskega sveta

Občine Osilnica

se določi:

-

sreda, 1.12.2021 od 07.00 do 19.00 ure,

na posebnem volišču,

v prostorih bivšega obrata Tekstilana, Osilnica llb, 1337 Osilnica.

II.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja in se izobesi na oglasni deski Občine Osilnica ter
objavi na spletni strani občine.

Ad. 7
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve za dva (2) člana občinskega sveta
Občine Osilnica
Občinski volilni komisiji je bil predstavljen osnutek Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za
nadomestne volitve (2) članov občinskega sveta, ki bodo 5.12.2021.
Glede na dejstvo, da Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 — UPB, 45/08, 83/12, 68/17)
v svojem 45.a členu določa višino nadomestil za volilne odbore in člane Občinske volilne komisije
tudi v primeru nadomestnih volitev v občinski svet, se opravilo (Datum 11.10.2021), ki navedeno
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, črta.
nalaga Komisiji

a

Občinskg volilna komisija je soglasno gotrdila rokovnik z upoštevanjem zgoraj navedene pripombe, ki
je priloga lega zapisnika.

Ad. 8
Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini ter občanom za
predlaganje kandidatov za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih
namestnikov za nadomestne volitve 2021
Blaž Volfje Občinski volilni komisiji predstavil osnutekjavnega poziva.
Občinska volilna komisija je javni poziv soglasno spreiela/Dorrdila.

Pod točko Ad. 9 Razno ni bilo vprašanj kot tudi ne predlogov.
—

Bernarda Čop je OVK Občine Osilnica povprašala, ali imajo željo, da se jim gradivo za seje dostavi
bodisi po el. pošti, bodisi na kakšen drugi način, na kar so soglašali z načinom prejema gradiva, kot do
sedaj. Nataša Prelesnik, namestnica predsednika OVK Občine Osilnica je dejala, da seji gradivo lahko
posreduje po el. pošti.

S tem je bila 3. redna seja ob 18.30 uri, končana.
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EVIDENCA PRISOTNOSTI
Lista prisotnosti na 3. redni seji Občinske volilne komisije Občine Osilnica dne, 14.09.2021
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