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  OBČINA CERKLJE 

  NA GORENJSKEM 

   Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
e-mail:obcinacerklje@siol.net 

 04/28 15 820  04/ 28 15 800 
 

 
Številka: 032-08/2014-141 
Datum:   24.4.2018 
 
 
Zadeva: Poziv za posredovanje predlogov kandidatov za občinsko volilno komisijo 
 
 
Spoštovani! 
 
S tem dopisom vas vabimo, da posredujete predloge kandidatov za občinsko volilno komisijo. 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 21. redni seji, dne 02.07.2014, 
sprejel Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2014.  Komisija je bila imenovana za obdobje štirih let, 
tako da je potrebno imenovati Občinsko volilno komisijo v novi sestavi še pred 
pričetkom volilnih opravil, povezanih z letošnjimi lokalnimi volitvami, saj Zakon o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo ter št. 45/08, 83/12 in 
68/17 – v nadaljevanju: Zakon o lokalnih volitvah) v 38. členu izrecno določa, da se v 
primeru, da mandat komisiji poteče v času po razpisu volitev, mandat komisije podaljša do 
konca volitev. 

 
38. člen 

Občinsko volilno komisijo v občini imenuje občinski svet, volilne odbore pa občinska volilna komisija. 

Občinska volilna komisija se imenuje za štiri leta, volilni odbori pa za vsake volitve. 

Če bi članom občinske volilne komisije prenehal mandat v času po razpisu volitev, se jim mandat podaljša do 
konca volitev. 

 
Sestavo občinske volilne komisije določa Zakon o lokalnih volitvah v 35. členu: 
 

35. člen 

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. 

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih 
pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih 
organizacij občanov v občini ter občanov. 

 
 
Pristojnosti občinske volilne komisije določa Zakon o lokalnih volitvah v 41. členu: 

 
41. člen 
Občinska volilna komisija: 
1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet; 
2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list 

kandidatov; 
3. določa volišča; 
4. imenuje volilna odbore; 
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5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o 
izidu volitev; 

6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami; 
7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 

 
Na podlagi določil Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/16) Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja sprejme sklep, s katerim imenuje občinsko volilno komisijo v sestavi, kot jo 
določa zgoraj navedeni 35. člen Zakona o lokalnih volitvah. 
 
Prosimo vas za posredovanje predlogov kandidatov za občinsko volilno komisijo in sicer 
najkasneje do 24. maja 2018 do 24. ure. Predloge lahko posredujete po pošti na 
naslov:  
 
Občina Cerklje na Gorenjskem 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Trg Davorina Jenka 13 
4207 Cerklje na Gorenjskem 
 
ali  po elektronski pošti na uradni naslov občine obcinacerklje@siol.net  
 
Prosimo, da pri predlaganih kandidatih navedete tako osebne podatke, kot tudi izobrazbo in 
delovne izkušnje. Posebej opozarjamo na zakonsko določeni strokovni pogoj, in sicer da se 
predsednik volilne komisije in njegov namestnik imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih 
diplomiranih pravnikov. 
 
Predlogu mora biti priložena tudi Izjava o soglasju kandidata. 
 
Vaše predloge bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter jih 
posredovala v sprejem Občinskemu svetu. 
 
S spoštovanjem! 

     
                                                                  Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja     
              Janez Korbar, l.r.                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloga: Izjava 

Poslano po elektronski pošti: 
- članom Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem 
Objavljeno: 
- na spletni strani občine http://www.cerklje.si/ 
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