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Lokalne volitve 2018
Številka:
Datum:

040-1/2018
3/12-2018

Občinska volilna komisija občine Jesenice skladno s 85. in 90. členom Zakona o lokalnih volitvah
(Ur. list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) podaja

POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA
NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – DRUGI KROG
v nedeljo, dne 2. decembra 2018
I.
Občinska volilna komisija občine Jesenice je na 8. seji dne 3. decembra 2018 na podlagi zapisnikov
o delu volilnih odborov in ugotovitvi izida glasovanja za volitve župana, na volitvah v dneh od
27.11.2018 do 29.11.2018 ter v nedeljo, 2. decembra 2018,, ugotovila rezultate glasovanja ter
izid volitev za župana v drugem krogu.
II.
Na volitvah 2. decembra 2018 je bilo vpisanih v volilne imenike 17.310 volivcev.
Skupaj je glasovalo 5.526 volivcev, od tega jih je 6 glasovalo po pošti.
III.
Za volitve župana je bilo oddanih 5.526 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma, ker ni bilo moč
ugotoviti volje volivca, je bilo 51 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 5.475.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. BLAŽ RAČIČ
2. TOMAŽ TOM MENCINGER

3534
1941

glasov
glasov
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IV.
Glede na določbe prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je občinska volilna
komisija ugotovila:
Za župana občine Jesenice je bil izvoljen:
BLAŽ RAČIČ, 23.01.1974, POTOKI 30, 4274 Žirovnica
ker je prejel večino veljavnih glasov.
Izvoljenemu kandidatu se na podlagi 108. člena Zakona o lokalnih volitvah v zvezi z določbami
91. člena istega zakona izda potrdilo o izvolitvi za župana občine Jesenice.
D)

Seja se je končala ob 12.30 uri.

Predsednica Občinske volilne komisije
občine Jesenice
MARTINA HROVAT, univ. dipl. prav.
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