
OBČINA CERKNO 
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
Bevkova ulica 9, CERKNO 
 
 
POZIV  VOLIVCEM 
 
Občinska volilna komisija v skladu s 75. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) v zvezi z določbami 81. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 54/07 – odločba US in 35/14 – odločba US) poziva 
volivce, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu in 
volivce, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, da lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo 
občinski volilni komisiji najkasneje do 24.9.2014 na naslov: Občinska volilna komisija 
Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. 
 
 
POZIV  VOLIVCEM 
 
Občinska volilna komisija v skladu z 78. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) poziva volivce, ki so na dan glasovanja odsotni, da lahko 
glasujejo na volišču za predčasne volitve, ki je v prostorih Občinske uprave Občine Cerkno, 
Bevkova ulica 9, Cerkno.  
Volišče bo odprto 1.10.2014 od 9. do 17. ure. 
 
 
POZIV  VOLIVCEM 
 
Občinska volilna komisija v skladu z 81. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) poziva volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno 
zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, da lahko glasujejo pred volilnim odborom 
na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje do 1.10.2014 na naslov: 
Občinska volilna komisija Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. 
 
 
POZIV  VOLIVCEM 
 
Občinska volilna komisija v skladu s 75. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) v zvezi z določbami 79a. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 54/07 – odločba US in 35/14 – odločba US) poziva 
volivce, ki so invalidi, da lahko glasujejo na volišču, ki je dostopno invalidom in je v 
prostorih Osnovne šole Cerkno - višja stopnja, če to sporočijo občinski volilni komisiji 
najkasneje do 1.10.2014 na naslov: Občinska volilna komisija Občine Cerkno, Bevkova ulica 
9, 5282 Cerkno. 
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