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Na podlagi 90. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07–ZLV–UPB3, 45/08, 83/12) je Občinska volilna komisija Ob-
čine Komenda na svoji 5. redni seji dne 20.10.2014 ugotovila izid gla-
sovanja za župana in izdaja naslednje 

POROČILO O IZIDU VOLITEV 
ZA ŽUPANA OBČINE KOMENDA 

19. 10. 2014 – DRUGI KROG
 

I.
V volilne imenike na rednih volitvah župana občine Komenda (drugi 
krog), ki so bile v nedeljo, 19. oktobra 2014, je bilo vpisanih 4.558 vo-
livcev. S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.

SKUPNO ŠTEVILO VOLIVCEV Z OBMOČJA OBČINE KOMEN-
DA: 4.558 volivcev. 

II.
Po volilnih imenikih je glasovalo 2.018 volivcev, s potrdilom je glaso-
valo 0 volivcev.
SKUPAJ GLASOVALO PO VOLILNIH IMENIKIH: 2.018 voliv-
cev. 

Po pošti ni glasoval noben (0) volivec.
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2.018.

NEODDANE GLASOVNICE: 0.

Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, 
oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:

SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 22.

SKUPAJ VELJAVNIH GLASOVNIC: 1996.

Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:

Kandidat za župana Število veljavnih glasov %
ŠTEFAN POJBIČ 914 45,79
STANISLAV POGLAJEN 1082 54,21

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je večino glasov dobil kan-
didat Stanislav Poglajen.

III.
Občinska volilna komisija, na podlagi 1. odstavka 107. člena Zakona o 
lokalnih volitvah ugotavlja, da je bil za župana Občine Komenda z ve-
čino glasov v drugem krogu volitev 19.10.2014 izvoljen STANISLAV 
POGLAJEN, rojen 02.07.1959, stanujoč na naslovu Glavarjeva cesta 59 
A, 1218 Komenda.
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Dida Volk, l.r.
PREDSEDNICA OVK

Spoštovane državljanke in državljani,
obveščamo vas, da bomo v skladu z usmeritvami Ministr-
stva za javno upravo z današnjim dnem, to je 21. 10. 
2014, prenehali pošiljati obvestila o poteku veljavnosti 
prometnih dovoljenj.

Že pred časom je pristojno ministrstvo prenehalo s 
pošiljanjem nepredpisanih in sočasno pravno neobveznih 
obvestil o poteku veljavnosti osebnih dokumentov 
(osebne izkaznice, potni listi in vozniška dovoljenja). 
Seveda pa imate kot državljani možnost, da ste preko 
Državnega portala E-uprava (http://e-uprava.gov.si) sa-
modejno obveščeni o poteku veljavnosti vaših osebnih 
dokumentov. Storitev, ki se imenuje spletni opomnik 

(http://e-uprava.gov.si/e-uprava/opomnik) omogoča, da 
na vaš elektronski naslov in/ali mobilno številko vašega 
telefona prejmete sporočilo o poteku veljavnosti vaših 
identifi kacijskih dokumentov, in sicer 1 mesec, 14 dni ali 
3 dni pred potekom veljavnosti. Naslov elektronske pošte 
in/ali številko mobilnega telefona vnesete sami v sistem 
e-uprava. Dostop do navedenih uradnih evidenc je omo-
gočen samo imetnikom spletnega kvalifi ciranega digital-
nega potrdila.

Hvala za vaše razumevanje.
UPRAVNA ENOTA KAMNIK
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