
ZAPISNIK 7. REDNE SEJE
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE OSILNICA, KI JE BILA V PETEK, 26.11.2021 

OB 16.00 URI na sedežu občine, na naslovu št. 11

PRISOTNI: člani Občinske volilne komisije Občine Osilnica; Blaž Volf - predsednik OVK, 
Nataša Prelesnik - namestnica predsednika OVK, Slavko Štimac, Ana Jauk, Marjeta 
Ožbolt, Darja Vesel, Tatjana Bauer, Bernarda Čop - tajnica OVK, Sanja Janeš - namestnica 
OVK
OPRAVIČENO ODSOTNI: /

Sejo je vodil predsednik OVK, Blaž Volf.
Predlog dnevnega reda so člani volilne komisije prejeli s sklicem seje.

Občinska volilna komisija Občine Osilnica ie soglasno sprejela naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 6. seje OVK Občine Osilnica z dne 15.11.2021;
2. Opravila po rokovniku za izvedbo nadomestnih volitev dveh (2] članov občinskega sveta 

Občine Osilnica;
3. Razno.

Ad. 1
Potrditev zapisnika 6. seje OVK Občine Osilnica z dne 15.11.2021

Blaž Volf je predstavil sklepe 6. seje. V nadaljevanju je bil soglasno sprejet
SKLEP
potrdi se zapisnik 6. redne seje Občinske volilne komisije z dne 15.11.2021

Ad.2
Opravila po rokovniku za izvedbo nadomestnih volitev dveh (2) članov občinskega sveta

Občine Osilnica

Bernarda Čop je predložila gradivo, ki ga mora OVK sprejeti po rokovniku. Občinska volilna 
komisija je soglasno sprejela

SKLEP
Tiskanje glasovnic bo potekalo v petek, 26.11.2021 s pričetkom ob 16.00 uri.
V torek, 30.11.2021 bo ob 17.00 uri pričetek inštrukcij članov volilnega odbora za 
predčasno glasovanje in prevzem volilnega gradiva.
V petek, 03.12.2021 s pričetkom ob 17.00 uri bodo potekale inštrukcije volilnih odborov 
za nadomestne volitve, 05.12.2021 s prevzemom volilnega gradiva.
O dnevu prevzema volilnega gradiva in času inštrukcij je potrebno pisno obvestiti volilne 
odbore.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema.

Nadalje je občinska volilna komisija soglasno sprejela
SKLEP
Sprejme se predlagana oblika glasovnice za dva (2) člana občinskega sveta Občine 
Osilnica.



Glasovnica je priloga tega sklepa.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema.

Občinska volilna komisija je v nadaljevanju soglasno sprejela
SKLEP
Glasovnice za predčasno glasovanje za dva (2) člana občinskega sveta Občine Osilnica se 
izročijo volilnemu odboru za predčasno glasovanje dne, 30.11.2021 (število natisnjenih 
glasovnic za predčasno glasovanje je 100). Vse ostale glasovnice za glasovanje za dva (2) 
člana občinskega sveta Občine Osilnica, ki bodo v nedeljo 05. decembra 2021 se hranijo 
na varnem mestu.
Skrinjica (občinski svet) se po zaključku predčasnega glasovanja, ki je v sredo, 
01.12.2021, preda Občinski volilni komisiji Občine Osilnica in se prav tako hrani na 
varnem mestu. Skrinjica bo na varnem mestu vse do nedelje, 05.12.2021 (po zaprtju 
volišč, ob 19.00 uri), ko se ponovno sestane volilni odbor za predčasno glasovanje, zaradi 
ugotavljanja izida na predčasnem glasovanju.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema.

Ad.3
Razno

Predstavljena je bila podpisana izstopna izjava Aleša Žagarja, ki se jo bo posredovalo 
Občinskemu svetu Občine Osilnica.

S tem je bila 7. redna seja Občinske volilne komisije Občine Osilnica ob 17.45 uri končana.

P* Predsednik OVK
R!§!^T! Blaž Volf



EVIDENCA PRISOTNOSTI

Lista prisotnosti na 7. redni seji Občinske volilne komisije Občine Osilnica dne, 26.11.2021
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