
Občinska volilna komisija Občine Cerkno na podlagi drugega odstavka 107. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12)  
 
 
 

S E Z N A M 
 

kandidatov za župana Občine Cerkno 
v drugem krogu rednih volitev, ki bodo v  

 
NEDELJO 19. OKTOBRA 2014 

 
 

KANDIDATA STA: 
 
 

 
1. JURIJ KAVČIČ 

roj. 17.4.1960, kontrolor proizvodnosti – kmetovalec, 
stanujoč Gozdarska pot 2, Cerkno. 
Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka – Občinski odbor SLS Cerkno. 
 
 
 

2. MIRAN CIGLIČ 
roj. 20.1.1952, univ. dipl. ing. gozd. – župan, 
stanujoč Platiševa ulica 13, Cerkno. 
Predlagatelj: Vojko Zidarič in skupina volivcev. 
 
 

 
 
 
 

Voli se enega kandidata. 
 
 
 
 
Številka: 041-0002/2014 
Datum: 6.10.2014 
 PREDSEDNICA OBČINSKE 

VOLILNE KOMISIJE: 
Julijana Mlakar 

 
 
 
 
 
 



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 v sredo 15.10.2014 od 7. do 19. 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 15.10.2014 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 in 45/08) v zvezi z določbami 79a. člena Zakona o volitvah 
v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1 in 54/07 – 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 15.10.2014 na naslov: Občinska volilna komisija Občine Cerkno, 
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. 
 


