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Na podlagi 68. in 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 

45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Cerkno, sprejela naslednji  

 

U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
 

I. 

Listo kandidatov v volilni enoti 1, ki zajema naselja Jesenica, Orehek, Ravne pri Cerknem, 

Zakriž, Jagršče, Police, Reka, Straža, Šebrelje, Bukovo, Zakojca, Gorje, Poče, Trebenče in 

Laznica, lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj 30 volivcev, ki imajo stalno 

prebivališče v volilni enoti. 

 

II. 

Listo kandidatov v volilni enoti 2, ki zajema naselja Cerkno, Čeplez, Labinje, Planina pri 

Cerknem, Poljane, Gorenji Novaki, Dolenji Novaki, Jazne, Lazec, Otalež, Plužnje, Cerkljanski 

vrh, Podlanišče, Podpleče in Travnik, lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj 30 

volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. 

 

III. 

Kandidata za župana lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj 49 volivcev, ki imajo 

stalno prebivališče v Občini Cerkno. 

 

 

Obrazložitev: 

V 68. členu Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da listo kandidatov v volilni enoti lahko 

določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so 

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

Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od 

števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. 

 

Glede na podatke Ministrstva za notranje zadeve je na dan 3.9.2018 število volilnih 

upravičencev v volilni enoti 1 1.346 (najmanj 1% je 14), zato je upoštevaje 68. člen ZLV 

najmanjše število podpisnikov 30. V volilni enoti 2 je število volilnih upravičencev 2.627 

(najmanj 1% je 27) in je zato prav tako skladno z 68. členom ZLV potrebno število podpisnikov 

najmanj 30.  

 

V 106. členu ZLV je določeno, da kadar kandidata za župana določa skupina volivcev, je 

potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem 

krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. 

 

Na zadnjih rednih volitvah leta 2014 je v prvem krogu za župana glasovalo 2445 volivcev (2% 

je 48,9) in je zato skladno z 68. členom ZLV potrebno število podpisnikov najmanj 49. 
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