
 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
 
 

Na podlagi 68. in 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in na podlagi Poročila o izidu rednih lokalnih volitev za 

župana in člane občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, ki so bile dne 5. oktober 2014 (Poročilo št. 

041-08/2014-110 z dne 7.10.2014), je Občinska volilna komisija Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg 

Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem na svoji 2. redni seji dne, 3. 9. 2018, sprejela naslednji 

 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

o številu potrebne podpore skupine volivcev s podpisovanjem za določanje liste kandidatov za 

občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem in o številu potrebnih podpor skupine volivcev 

kandidaturi za župana Občine Cerklje na Gorenjskem na rednih lokalnih volitvah 2018 

 

 

I.  

 

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta 

Občine Cerklje na Gorenjskem za redne lokalne volitve 2018 je 60 volivcev (najmanj 1 % od števila 

volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev), ki imajo v Občini Cerklje na Gorenjskem stalno bivališče, če 

so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki 

Sloveniji, pa začasno prebivališče v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

 

 

II. 

 

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za župana Občine Cerklje na 

Gorenjskem za redne lokalne volitve 2018 je 57 volivcev (najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so 

glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana), ki imajo v Občini Cerklje na Gorenjskem 

stalno bivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega 

prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

 

III. 

 

Na podlagi razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 48/2018) 

začne ta sklep veljati z dnem začetka volilnih opravil dne, 3. september 2018 in se objavi na uradni spletni 

strani Občine Cerklje na Gorenjskem (www.cerklje.si) in na oglasni deski Občine Cerklje na Gorenjskem. 

 

 

Predsednica Občinske volilne komisije  

Občine Cerklje na Gorenjskem  

Majda ERZAR, l.r. 

 

Številka: 041-04/2018-17 
Cerklje na Gorenjskem, 3.9.2018 

 
 

 
 

Objavit na: 
- Spletna stran Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si 

- Oglasna deska Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka Cerklje 13, 4207 Cerklje na 

Gorenjskem 
 

Vložiti: 
- V zadevo, tu 

http://www.cerklje.si/
http://www.cerklje.si/

