
LOKALNE VOLITVE 2018   Poročilo OVK o izidu glasovanja za župana 

 

POROČILO 

O IZIDU GLASOVANJA ZA ŽUPANA NA VOLITVAH DNE 18.11.2018 (prvi krog) in 

2.12.2018 (drugi krog) 

 

 

I. Občinska volilna komisija je na seji dne 19.11.2018 na podlagi zapisnikov  o delu volilnih 

odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve v župana in zapisnika o delu občinske 

volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja za župana ugotovila: 

 

A. Skupaj volivcev za območje Občine Hrastnik: 7922 

Od tega 

- vpisanih v volilne imenike: 7922 

- glasovalo s potrdili: 0 

B. Skupaj glasovalo: 4238 

Od tega 

- na voliščih glasovalo po volilnem imeniku: 4217 

- glasovalo s potrdili: 0  

- glasovalo po pošti: 21 

Oddanih glasovnic: 4238 

Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oz., ker ni 

bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:  

neveljavnih glasovnic: 47 

 

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: 

 

zap.št. kandidat št. glasov % glasov 

1 Gregor Pajić   608 14,51 

2 Jani Medvešek 1373 32,76 

3 Vojka Šergan   307   7,33 

4 Darko Šrenk     35   0,84 

5 Božo Majcen   742 17,70 

6 Franc Bokal   160   3,82 

7 Marko Funkl   966 23,05 

 

Skupaj 4191 veljavnih glasov (100%). 

Kontrola: neveljavne + skupaj oddani veljavni glasovi = število oddanih glasovnic. 

 

Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah 
ugotovila, da nobeden izmed kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov, zato se v Občini 
Hrastnik opravi drugi krog volitev župana. V drugi krog volitev župana se uvrstita Jani 
Medvešek in  Marko Funkl, ki sta dobila največ glasov med kandidati. 
 



II. Občinska volilna komisija je na seji dne 3.12.2018 na podlagi zapisnikov  o delu volilnih 

odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve v župana in zapisnika o delu občinske 

volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja za župana ugotovila: 

 

A. Skupaj volivcev za območje Občine Hrastnik: 7923 

Od tega 

- vpisanih v volilne imenike: 7923 

- glasovalo s potrdili: 0 

B. Skupaj glasovalo: 3990 

Od tega 

- na voliščih glasovalo po volilnem imeniku: 3970 

- glasovalo s potrdili: 0  

- glasovalo po pošti: 20 

Oddanih glasovnic: 3987 

Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oz., ker ni 

bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:  

neveljavnih glasovnic: 20 

 

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: 

 

zap.št. kandidat št. glasov % glasov 

1 Jani Medvešek 1786 45,02 

2 Marko Funkl 2181 54,98 

 

Skupaj 3967 veljavnih glasov (100%). 

 

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je kandidat Marko Funkl v drugem krogu dobil 
največje število veljavnih glasov, to je 2181 oz. 54,98% in je na podlagi 107. člena Zakona o 
lokalnih volitvah izvoljen za župana. 
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