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Občinska volilna komisija Občine Tržič na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – 
odl. US) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov 
glasovanja na volitvah župana Občine Tržič, ki so bile 20. novembra 2022, izdaja 
naslednje  
 

P O R O Č I L O   
o izidu rednih volitev župana Občine Tržič 

 
 

I. 
 
Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice, 12.244 volivcev, pri čemer je glasovalo 5.331 volivcev, ki so 
vpisani v volilne imenike, in 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom pristojnega organa, ker 
ni bil vpisan v volilni imenik. 

Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 5.332 volivcev ali 43,54 % 
volivcev, ki so imeli pravico voliti. 

 
 

II. 
 
Na volitvah župana dne 20. novembra 2022 je bilo oddanih 5.331 glasovnic. 

Neveljavnih je bilo 172 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno 
izražena. 

Veljavnih glasovnic je bilo 5.159. 

 

III. 
 
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: 

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov 

1. Peter Miklič 2.993 58,02 

2. Samo Dolhar 895 17,35 

3. Drago Zadnikar 1.271 24,64 

 

IV. 
 

Občinska volilna komisija Občine Tržič je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih 
volitvah ugotovila, da je za župana Občine Tržič izvoljen: 

Peter Miklič, roj. 3. 8. 1966, Virje 14, 4290 Tržič, 

ki je na glasovanju 20. novembra 2022 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so 
glasovali. 
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V. 
 
Poročilo o izidu volitev se pošlje podžupanu v začasnem opravljanju funkcije župana 
Občine Tržič Dušanu Bodlaju, Državni volilni komisiji in predstavnikom kandidatov za 
župana Občine Tržič. 

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 
Št.: 041-1/2022-287 
Tržič, dne 22. novembra 2022 
 

Teja Zajec Šolar, l.r. 
predsednica Občinske 

volilne komisije Občine Tržič 


