OBČINA LJUTOMER
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
VRAZOVA ULICA 1
9240 LJUTOMER
POROČILO
O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE LJUTOMER
Občinska volilna komisija Ljutomer je na svoji seji, dne 4. 12. 2018 na podlagi zapisnikov
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Ljutomer na volitvah dne
18. 11. 2018 in 2. 12. 2018
ugotovila:
I.
1. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico glasovati 9.652 volivcev, ki so bili vpisani v
volilne imenike. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je skupaj glasovalo 5555 volivcev ali 57,55 % od
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
-

5348 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih (s potrdilom ni glasoval nihče)
10 volivcev je glasovalo po pošti in
197 volivcev je glasovalo na predčasnem glasovanju.

2. Na volitvah 2. 12. 2018 – drugi krog, je imelo pravico glasovati 9643 volivcev, ki so bili
vpisani v volilne imenike. Na volitvah 2. 12. 2018 je skupaj glasovalo 5440 volivcev ali 56,41 %
od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
-

5244 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih (s potrdilom ni glasoval nihče)
6 volivcev glasovalo po pošti in
190 volivcev je glasovalo na predčasnem glasovanju.
II.

Za volitve župana dne 18. 11. 2018 je bilo oddanih 5554 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma ker ni
bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 43 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati za župana so dobili v prvem krogu naslednje število glasov:
Zap. št.
1
2
3
4
5

Kandidat:
Št.glasov
DEJAN KARBA
1391
GREGOR ŽIŽEK
461
MAKSIMILJAN GOŠNJAK
141
mag. OLGA KARBA
2299
ANDREJ VRŠIČ
1219

% glasov
25.24
8.37
2.56
41.72
22.12
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III.
Za volitve župana Občine Ljutomer dne 2. 12. 2018 – drugi krog, je bilo oddanih 5440 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve številki ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo
moč ugotoviti volje volivca, je bilo 18 glasovnic neveljavnih.
Posamezna kandidata sta v drugem krogu dobila naslednje število glasov:
Zap. št.
1
2

Kandidat:
mag. OLGA KARBA
DEJAN KARBA

Št.glasov
3018
2404

% glasov
55.66
44.34

Občinska volilna komisija občine Ljutomer, je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZLV-UPB3, 45/2008, 83/12 in 68/17)
ugotovila, da je za županjo Občine Ljutomer izvoljena mag. Olga KARBA, roj. 11. 07. 1971,
stanujoča Aškerčeva ulica 16, 9240 Ljutomer, ker je dobila večino veljavnih glasov.
Številka: 041/2018-Ž
Datum: 4. 12. 2018
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Člani/namestniki:
Vesna VIHER JUREŠ l.r.
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