
 

 

 

Na podlagi 53.,54. in 106. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV-UPB3 (Ur.l. RS, št. 94/07 in 45/08),  
Občinska volilna komisija Občine Cerkvenjak, izdaja  

 

SKLEP  
o številu podpisov volivcev, potrebnih za kandidate za člane občinskega sveta  

in župana Občine Cerkvenjak 

1. člen 

Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi skupina volivcev, ki imajo stalno 
prebivališče v volilni enoti. Potrebno število je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali 
na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15. 

 
Volilna enota št. 1 
Obsega območje naselij: Cerkvenjak, Andrenci, Cenkova, Kadrenci, Peščeni Vrh in Stanetinci, v kateri se 
volijo trije člani. Na volitvah za člane občinskega sveta Občine Cerkvenjak, ki so potekale 22.10.2006, je 
glasovalo 408 volivcev. Od tega 1% pomeni 4,08 volivcev, zato je za podporo kandidatu za člana OS 
potrebno zbrati 15 podpisov. 

 
Volilna enota št. 2 
Obsega območje naselij: Brengova, Čagona in Vanetina, v kateri se volita dva člana. Na volitvah za člane 
občinskega sveta Občine Cerkvenjak, ki so potekale 22.10.2006, je glasovalo 278 volivcev. Od tega 1% 
pomeni 2,78 volivca, zato je za podporo kandidatu za člana OS potrebno zbrati 15 podpisov. 
 

 
Volilna enota št. 3 
Obsega območje naselij: Cogetinci, Grabonoški Vrh, Ivanjski Vrh in Komarnica, v kateri se volita dva člana. 
Na volitvah za člane občinskega sveta Občine Cerkvenjak, ki so potekale 22.10.2006, je glasovalo 208 
volivcev. Od tega1% pomeni 2,08 volivca, zato je za podporo kandidatu za člana OS potrebno zbrati  
15 podpisov. 

 

 
Volilna enota št. 4 
Obsega območje naselij: Smolinci in Župetinci, v kateri se voli en član. Na volitvah za člane občinskega 
sveta Občine Cerkvenjak, ki so potekale 22.10.2006, je glasovalo 163 volivcev. Od tega 1% pomeni 1,63 
volivca, zato je za podporo kandidatu za člana OS potrebno zbrati 15 podpisov. 

 

2. člen 

Kandidata za župana lahko določi skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini. Potrebno število je 
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 volitvah za župana občine Cerkvenjak, ki so potekale 22.10.2006, je v prvem krogu volitev 
glasovalo 1057 volivcev. Od tega 2% pomeni 21,14 volivcev. Za podporo kandidatu za župana je potrebno 
zbrati 22 podpisov. 
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Občine Cerkvenjak 
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