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1 UVOD 

Prva stran volitev bo: https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/ 

Do dneva volitev bodo na voljo kandidacijske liste ter nekatere pomembne povezave, na 
dan volitev pa bo prikazana še udeležba ter rezultati. 

2 PODATKI O VOLITVAH ZNOTRAJ POSAMEZNE OBČINE 

V datoteki je priložen seznam občin, imen in identifikatorjev, ki bodo uporabljena pri 
poimenovanju datotek na spletu: 

obcine.xlsx

 

V vseh spodnjih spletnih naslovih zamenjajte rdeče obarvan tekst s spletnim nazivom 
občine (iz priložene tabele), in prikazali se bodo podatki za ustrezno občino. 

2.1 KANDIDATI 

Kandidati se bodo prikazovali za vsako občino posebej.  

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/sempeter-vrtojba/kandidati 

2.2 NA DAN VOLITEV 

2.2.1 UDELEŽBA 

Udeležba se bo prikazovala za vsako občino posebej:  
https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/ sempeter-vrtojba/udelezba 

Udeležba za celotno Slovenijo bo na spletnem naslovu:  
https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/udelezba 

2.2.2 REZULTATI 

Rezultati se bodo prikazovali za vsako občino posebej: 

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/ sempeter-vrtojba/rezultati 

Udeležba za celotno Slovenijo bo na spletnem naslovu:  
https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/rezultati 
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3 PODATKI V CSV OBLIKI 

Datoteke v CSV formatu uporabljajo UTF8 kodiranje.  

Pri rezultatih volitev v občinski/mestni svet po večinskem sistemu in rezultatov volitev 
romske/italijanske/madžarske/slovenske skupnosti se pri kandidatih v vrstici uporablja 
šifra statusa izvolitve v danem trenutku (0 – neizvoljen, 1 – izvoljen, 2 – žreb, 3 – drugi 
krog). 

3.1 PODATKI PO OBČINAH 

Za potrebe zalednih sistemov bodo na voljo tekstovne datoteke v CSV formatu, ki 
vsebujejo  strukturirane podatke v naslednji obliki: 

-------------------------- 

dan;mesec;leto;ura;minute 

naziv občine 

število upravičencev za glasovanje; oddanih glasov; število neveljavnih;odstotek udeležbe 

število kandidatov za župana (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

mesto; ime župana; predlagatelj; število glasov; odstotek 

tip volitev (1 -večinski, 2 - proporcionalni) 

število list/kandidatov za občinski/mestni svet (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

volilna enota; mesto; naziv liste; število glasov; odstotek; število mandatov   (v primeru da gre za proporcionalne volitve) 

volilna enota; mesto; ime kandidata; predlagatelj; število glasov; odstotek:status izvolitve  (v primeru da gre za večinske 
volitve) 

število kandidatov za romsko skupnost (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

mesto; ime kandidata; predlagatelj; število glasov; odstotek;status_izvolitve 

število kandidatov za italijansko skupnost (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

mesto; ime kandidata; predlagatelj; število glasov; odstotek;status_izvolitve 

število kandidatov za madžarsko skupnost (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

mesto; ime kandidata; predlagatelj; število glasov; odstotek;status_izvolitve 

-------------------------- 

Opomba: Glede na tip volitev zapis vsebuje podatek o kandidatih za občinski/mestni svet 
samo v zeleni ali samo v modri obliki. 
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Datoteka se bo nahajala v mapi: 

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/data/obcine-press/obcina_ sempeter-vrtojba.csv 

 

3.2 PODATKI ZA CELOTNO SLOVENIJO 

Podatki so razdeljeni v dve CSV datoteki, od tega so v eni podatki za mestne občine, v 
drugi pa za vse ostale. 

Nahajali se bosta na naslovu 

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/data/mestne_obcine.csv 

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/data/ostale_obcine.csv 

Struktura za posamezno občino je enaka zgornji (s to razliko da je timestamp podan samo 
1x in sicer v prvi vrstici), v drugi vrstici so v obeh primerih podatki o udeležbi na nivoju 
celotne Slovenije. 

3.2.1 Mestne občine 

-------------------------- 

dan;mesec;leto;ura;minute 

število upravičencev za glasovanje; oddanih glasov; število neveljavnih;odstotek 
udeležbe (velja za celotno Slovenijo) 

----------------- ta del se ponovi za vsako mestno občino 

naziv občine 

število upravičencev za glasovanje; oddanih glasov; število neveljavnih;odstotek udeležbe 

število kandidatov za župana (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

mesto; ime župana; predlagatelj; število glasov; odstotek 

tip volitev (1 -večinski , 2 - proporcionalni) 

število list/kandidatov za občinski/mestni svet (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

volilna enota; mesto; naziv liste; število glasov; odstotek; število mandatov   (v primeru da gre za proporcionalne volitve) 

volilna enota; mesto; ime kandidata; predlagatelj; število glasov; odstotek:status izvolitve  (v primeru da gre za večinske 
volitve) 

število kandidatov za romsko skupnost (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 
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mesto; ime kandidata; predlagatelj; število glasov; odstotek;status_izvolitve 

število kandidatov za italijansko skupnost (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

mesto; ime kandidata; predlagatelj; število glasov; odstotek;status_izvolitve 

število kandidatov za madžarsko skupnost (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

mesto; ime kandidata; predlagatelj; število glasov; odstotek;status_izvolitve 

----------------- 

-------------------------- 

3.2.2 Ostale občine 

-------------------------- 

dan;mesec;leto;ura;minute 

število upravičencev za glasovanje; oddanih glasov; število neveljavnih;odstotek 
udeležbe (velja za celotno Slovenijo) 

----------------- ta del se ponovi za vsako občino 

naziv občine 

število upravičencev za glasovanje; oddanih glasov; število neveljavnih;odstotek udeležbe 

število kandidatov za župana (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

mesto; ime župana; predlagatelj; število glasov; odstotek 

tip volitev (1 - večinski, 2 - proporcionalni) 

število list/kandidatov za občinski/mestni svet (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

volilna enota; mesto; naziv liste; število glasov; odstotek; število mandatov   (v primeru da gre za proporcionalne volitve) 

volilna enota; mesto; ime kandidata; predlagatelj; število glasov; odstotek:status izvolitve  (v primeru da gre za večinske 
volitve) 

število kandidatov za romsko skupnost (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

mesto; ime kandidata; predlagatelj; število glasov; odstotek;status_izvolitve 

število kandidatov za italijansko skupnost (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 

mesto; ime kandidata; predlagatelj; število glasov; odstotek;status_izvolitve 

število kandidatov za madžarsko skupnost (koliko krat se ponovi naslednja vrstica) 
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mesto; ime kandidata; predlagatelj; število glasov; odstotek;status_izvolitve 

----------------- 

-------------------------- 
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3.3 DRUGI KROG VOLITEV, SKUPNI PODATKI ZA CELOTNO SLOVENIJO 

Podatki so za vse občine kjer potekajo volitve v drugem krogu združeni v eni CSV datoteki 
ki se bo nahajala na naslovu: 

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/data/drugi_krog.csv 

Struktura za posamezno občino v datoteki je podobna kot pri 1. krogu, z razliko da ni 
informacije o številu kandidatov za župana (ki je seveda vedno 2). Prav tako seveda v 
datoteki ni podatkov o volitvah v občinski svet, CKV skupnosti, ter podatkov volitev 
narodnosti/romske skupnosti. 

Datoteka bo na voljo na dan 2. kroga volitev ob prvi objavi udeležbe (enkrat po 11-ti uri). 
Pred prvo objavo neuradnih rezultatov (ki bo enkrat po 19-ti uri)  bodo v njej samo podatki 
o udeležbi. Podatki v njej ki se nanašajo na rezultate (število neveljavnih glasov Slovenija, 
podatki o številu in procentu glasov pri kandidatih) bodo do takrat 0.  

 

Struktura datoteke: 

dan;mesec;leto;ura;minute 

število upravičencev za glasovanje; oddanih glasov; število neveljavnih;odstotek 
udeležbe (velja za celotno Slovenijo) 

----------------- ta del se ponovi za vsako občino kjer potekajo volitve v drugem krogu 

naziv občine 

število upravičencev za glasovanje; oddanih glasov; število neveljavnih;odstotek udeležbe 

1; ime kandidata 1; predlagatelj kandidata 1; število glasov kandidata 1; odstotek kandidata 1 

2; ime kandidata 2; predlagatelj kandidata 2; število glasov kandidata 2; odstotek kandidata 2 
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3.4 PRIMERI 

Priloženi so primeri s podatki za leto 2018: 

-obcina_crnomelj.csv (primer za občino s proporcionalnim volilnim sistemom) 

-obcina_ljubno.csv (primer za občino z večinskim volilnim sistemom) 

-mestne_obcine.csv (podatki za mestne občine) 

-ostale_obcine.csv (podatki za ostale občine) 

-drugi_krog.csv (podatki za 2. krog) 

drugi_krog.csv ostale_obcine.csv obcina_ljubno.csv obcina_crnomelj.csv mestne_obcine.csv

 

4 PODATKI V JSON OBLIKI  

Podatki v JSON obliki bodo tako kot pri CSV formatu razdeljeni na več datotek: 

 podatki po občinah 

 podatki za celotno Slovenijo 

o zbirni podatki za mestne občine 

o zbirni podatki za ostale občine 

 podatki za celotno Slovenijo za 2. krog volitev 

Vsi podatki so v standardnem JSON formatu. Datumi so v JS »Zulu« obliki (primer »2017-
09-29T08:55:00Z«). Podatki ki predstavljajo procente (udeležba, procent glasov 
kandidatu,..) so v decimalni obliki (primer 0.4825). Posledično jih je za prikaz potrebno 
pomnožiti z 100 in dodati znak za procent. 

Vse datoteke imajo kot prvi podatek naveden datum in čas osvežitve podatkov 
(parameter »datum«). 

Datoteke so zakodirane v UTF-8 formatu. 
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4.1 PODATKI PO OBČINAH 

Za potrebe zalednih sistemov bodo na voljo tekstovne datoteke v JSON formatu, ki 
vsebujejo  strukturirane podatke v naslednji obliki: 

PARAMETER OPIS 

datum datum in čas izidov (datetime) 
"datum": "2017-09-29T08:55:00Z" 

naz naziv občine (string) 
"naz": "IDRIJA" 

tip tip volitev za občinski svet (int) (1 = večinski sistem, 2 
= proporcionalni) 
"tip": 2); do objave prvih izidov je podatek prazen 

udel podatki o udeležbi (object) (opis spodaj) 

rez podatki o izidih (object) (opis spodaj); do objave prvih 
izidov je podatek prazen 

 

4.1.1 Podatki o udeležbi: 

PARAMETER OPIS 

st_upr število volilnih upravičencev (int) 
"st_upr": 9885 

glas število udeležencev volitev (int) 
"glas": 4425 

prc procent udeležbe (decimal) 
"prc": 0.4476 

nev podatek o oddanih neveljavnih glasovih (int) ); podatek 
bo vsebovan samo na nivoju celotne Slovenije- 4.2 

 

4.1.2 Podatki o izidih volitev: 

PARAMETER OPIS 
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gl število oddanih glasovnic (int) 
"gl": 4425 

nev število neveljavnih glasovnic (int) 
"nev": 48 

rez_zup izidi volitev župana (array of object) (opis spodaj) 

rez_svet izidi volitev v občinski/mestni svet (array of object) 
(opis spodaj) 

rez_rom izidi volitev pripadnika romske manjšine (array of 
object) (opis spodaj) 

rez_ita izidi volitev pripadnika italijanske manjšine (array of 
object) (opis spodaj) 

rez_mad izidi volitev pripadnika madžarske manjšine (array of 
object) (opis spodaj) 

rez_slo izidi volitev pripadnika slovenske manjšine (array of 
object) (opis spodaj) 

 

4.1.2.1 Podatki o izidih volitev župana: 

PARAMETER OPIS 

st mesto (int) 
"st": 1 

naz naziv kandidata (string) 
"naz": "Bojan Sever" 

pred predlagatelj (string) 
"pred": "SD - SOCIALNI DEMOKRATI, OO SD Idrija - Cerkno" 

gl število glasov za kandidata (int) 
"gl": 2862 

prc procent glasov za kandidata (decimal) 
"prc": 0.6539 
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4.1.2.2 Podatki o izidih volitev v občinski / mestni svet: 

PARAMETER OPIS 

ve številka volilne enote (int) 
"ve": 1 

st mesto (int) 
"st": 1 

naz naziv kandidata (večinski sistem) / naziv stranke 
(proporcionalni sistem) (string) 
"naz": "Bojan Sever" 

pred predlagatelj (string); podatek prisoten samo pri 
večinskem sistemu 
"pred": "SD - SOCIALNI DEMOKRATI, OO SD Idrija - Cerkno" 

gl število glasov (int) 
"gl": 964 

prc procent glasov (decimal) 
"prc": 0.4304 

man število mandatov (int); podatek prisoten samo pri 
proporcionalnem sistemu 
"man": 5 

tip_izv trenutni status izvolitve kandidata (int?); podatek 
prisoten samo pri večinskem sistemu; če je prazen še 
ni podatkov 
"tip_izv": 1 

0 – ni izvoljen 

1 – izvoljen 

2 – žreb 

3 – drugi krog 

 

4.1.2.3 Podatki o izidih volitev pripadnika romske narodnosti / narodnih 
manjšin: 

PARAMETER OPIS 

st mesto (int) 
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"st": 1 

naz naziv kandidata (string) 
"naz": "LJILJANA RAŽMAN" 

pred predlagatelj (string)  
"pred": "Edi Ražman In Skupina Volivcev" 

gl število glasov (int) 
"gl": 20 

prc procent glasov (decimal) 
"prc": 0.4255 

tip_izv trenutni status izvolitve kandidata (int); podatek 
prisoten samo pri večinskem sistemu; če je prazen še 
ni podatkov 
"tip_izv": 1 

0 – ni izvoljen 
1 – izvoljen 
2 – žreb 
3 – drugi krog 

 

Datoteka se bo nahajala v isti mapi kot HTML datoteka, torej: 

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/data/obcine-press/obcina_ sempeter-vrtojba.json 

 

 

4.2 PODATKI ZA CELOTNO SLOVENIJO 

Podatki so razdeljeni v dve JSON datoteki, od tega so v eni podatki za mestne občine, v 
drugi pa za vse ostale. 

Nahajali se bosta na naslovu 

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/data/mestne_obcine.json 

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/data/ostale_obcine.json 

Struktura za posamezno občino je enaka zgornji (brez datuma). 
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4.2.1 Mestne občine 

PARAMETER OPIS 

datum datum in čas izidov (datetime) 
"datum": "2017-09-29T08:55:00Z" 

udel podatki o udeležbi v Sloveniji (object) (opis polj pri točki 
4.1.1) 

obcine podatki o izidih po občinah (array of object) (opis pri 
točki 4.1) 

 

4.2.2 Ostale občine 

Struktura podatkov je enako kot pri mestnih občinah (4.2.1, vsebovan samo drug nabor 
občin). 
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4.3 DRUGI KROG VOLITEV, SKUPNI PODATKI ZA CELOTNO SLOVENIJO 

Podatki so za vse občine kjer potekajo volitve v drugem krogu združeni v eni JSON 
datoteki ki se bo nahajala na naslovu: 

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/data/drugi_krog.json 

Struktura za posamezno občino v datoteki je podobna kot pri 1. krogu (4.2.1), z razliko 
da ni podatkov o volitvah v občinski svet, CKV skupnosti, ter podatkov volitev 
narodnosti/romske skupnosti. 

 

4.3.1 Podatki za posamezno občino v skupni datoteki drugi_krog.json: 

PARAMETER OPIS 

naz naziv občine (string) 
"naz": "IDRIJA" 

udel podatki o udeležbi (object) (enak kot pri prvem krogu- 
4.1.1) 

gl število oddanih glasovnic (int) 
"gl": 4425 

nev število neveljavnih glasovnic (int) 
"nev": 48 

rez_zup izidi volitev za kandidata v drugem krogu (array of 
object) (opis v 4.1.2.1) 

 

Datoteka bo na voljo na dan 2. kroga volitev ob prvi objavi udeležbe (enkrat po 11-ti uri). 
Pred prvo objavo neuradnih rezultatov (ki bo enkrat po 19-ti uri)  bodo v njej samo podatki 
o udeležbi. Podatki v njej ki se nanašajo na rezultate (število neveljavnih glasov Slovenija, 
podatki o številu in procentu glasov pri kandidatih) bodo do takrat 0.  

4.4 PRIMERI 

Priloženi so primeri s podatki za leto 2018: 

-obcina_crnomelj.json (primer za občino s proporcionalnim volilnim sistemom) 

-obcina_ljubno.json (primer za občino z večinskim volilnim sistemom) 
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-mestne_obcine.json (podatki za mestne občine) 

-ostale_obcine.json (podatki za ostale občine) 

-drugi_krog.json (podatki za 2. krog) 

 

 

mestne_obcine.json drugi_krog.json ostale_obcine.json obcina_ljubno.json obcina_crnomelj.jso
n  

 

5 PODATKI V XLSX OBLIKI  

Podatki v XLSX obliki bodo tako kot pri CSV in JSON formatu razdeljeni na več datotek: 

podatki po občinah, na URL:  
https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/data/obcine-xlsx/izvoz_183_ sempeter-vrtojba.xlsx  

Glede na čas objav, bodo datoteke vsebovale: 

 Datum in uro objave. 

 Trenutne podatke o udeležbi na nivoju občine. Podatki o udeležbi bodo v 
datoteki prisotni od prve objave udeležbe (ob 11:00) naprej. 

 Trenutne podatke o izidih volitev na nivoju občine po tipu volitev 
(župan/os/ckvs/manjšine/predstavnik romske skupnosti). Za občinski svet kjer se 
kandidate voli po večinskem sistemu bodo izidi vidni po kandidatih, pri 
proporcionalnem sistemu pa bo v posebnem izpisku tudi izid po listah. Podatki o 
izidih volitev bodo prisotni od prve objave rezultatov predčasnih volitev na 
spletni strani naprej. 

 Za drugi krog bodo XLSX datoteke generirane samo za občine v katerih bo 
potekal drugi krog, vsebovale bodo samo podatke o udeležbi in izidih volitev 
županov. 

Do dneva volitev se bo datoteka spreminjala le občasno (morebitni popravki podatkov 
kandidatov), na dan volitev pa bo osvežitev periodična.  

Datoteka bo vedno vsebovala datum in čas objave, seznam kandidatov, ter podatke o 
nazivih volilnih enot, okrajev in volišč. 
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5.1 PODROBNEJŠI OPIS STRUKTURE DATOTEK 

Podatki se bodo nahajali na več zavihkih: 

 »Župan« (podatki o udeležbi in glasovnicah, izidi volitev župana) 

 »Občinski svet« (podatki o izidu volitev v občinski svet po listah=proporcionalni 
sistem, oziroma po kandidatih=večinski sistem) 

 »Občinski svet (kandidati)« (samo proporcionalni sistem- izid po kandidatih) 

 »Madžarska narodna skupnost« (podatki o izidu volitev pripadnika madžarske 
manjšine v OS; vidna samo pri občinah kjer poteka ta tip volitev) 

 »Italijanska narodna skupnost« (podatki o izidu volitev pripadnika italijanske 
manjšine v OS; vidna samo pri občinah kjer poteka ta tip volitev) 

 »Pripadnik slovenskega naroda« (podatki o izidu volitev pripadnika slovenske 
skupnosti v OS; vidna samo pri občinah kjer poteka ta tip volitev- občina 
Dobrovnik) 

 »Romska skupnost« (podatki o izidu volitev romske skupnosti v OS; vidna samo 
pri občinah kjer poteka ta tip volitev) 

 Zavihki (0 ali več) volitev v svet KS/ČS/VS; za vsako KS/ČS/VS posebej. 

 

5.1.1 Zavihek »Župan« 

Zavihek vsebuje podatke o udeležbi, glasovnicah in izidih volitev župana. 

Celica / Gruča 
celic 

Opis 

C2 Datum objave podatkov v »DD.MM.YYYY« formatu. 

D2 Ura in minuta objave podatkov v »HH:mm« formatu 

A3 Naziv občine 

B4 Število volilnih upravičencev 

B5 Število udeležencev volitev 
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B6 Udeležba v % 

B7 Število oddanih glasovnic 

B8 Število neveljavnih glasovnic 

A10:EX Za vsakega kandidata posebej: 
-naziv kandidata 
-predlagatelj 
-število glasov 
-procent glasov 
-tip izvolitve (0=ni izvoljen, 1=izvoljen, 2=žreb, 3=drugi krog) 

 

5.1.2 Zavihek »Občinski svet« 

Zavihek vsebuje podatke o izidih volitev v občinski svet po listah (proporcionalni sistem) 
oziroma po kandidatih (večinski sistem) 

Celica / Gruča 
celic 

Opis 

B2 Tip volilnega Sistema “Proporcionalni” / “Večinski” 

5.1.2.1 Volitve po proporcionalnem sistemu 

Celica / Gruča 
celic 

Opis 

A3:EX Za vse VE in vse liste: 
-številka volilne enote (stolpec prikazan samo če je več volilnih 
enot) 
-naziv liste 
-število prejetih glasov 
-odstotek prejetih glasov 
-število prejetih mandatov v VE 

5.1.2.2 Volitve po večinskem sistemu 

Celica / Gruča 
celic 

Opis 

A1:EX Za vse VE in vse liste: 
-številka volilne enote (stolpec prikazan samo če je več volilnih 
enot) 
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-naziv kandidata 
-predlagatelj 
-število prejetih glasov 
-odstotek prejetih glasov 
-tip izvolitve (0=ni izvoljen, 1=izvoljen, 2=žreb) 

 

5.1.3 Zavihek »Občinski svet (kandidati)« 

Zavihek vsebuje podatke o izidih volitev v občinski svet po kandidatih (proporcionalni 
sistem), prisoten je samo tam kjer volitve potekajo po proporcionalne sistemu 

Celica / Gruča 
celic 

Opis 

A2:EX Podatki: 
-številka volilne enote (stolpec prikazan samo če je več volilnih 
enot) 
-naziv kandidata 
-naziv liste 
-število prejetih glasov 
-tip izvolitve (0=ni izvoljen, 1=izvoljen, 2=žreb) 

 

5.1.4 Zavihki »Madžarska narodna skupnost«, »Italijanska narodna 
skupnost«, »Pripravnik slovenskega naroda«, »Romska skupnost« 

Zavihki vsebuje podatke o izidih volitev v občinski svet za ustrezne skupnosti. Vidni so 
samo če občina izvaja volitve za te eno ali več teh skupnosti. 

Celica / Gruča 
celic 

Opis 

A1 Tip skupnosti (enak nazivu zavihka) 

A3:FX Podatki: 
-številka volilne enote (stolpec prikazan samo če je več volilnih 
enot) 
-naziv kandidata 
-predlagatelj 
-število prejetih glasov 
-procent prejetih glasov 
-tip izvolitve (0=ni izvoljen, 1=izvoljen, 2=žreb) 
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5.1.5 Zavihki volitev v svet četrtne / krajevne / vaške skupnosti 

Zavihki so poimenovani po skupnosti (npr. »Adlešiči«). 

Celica / Gruča 
celic 

Opis 

A1 Naziv skupnosti (enak nazivu zavihka) 

A3:FX Podatki: 
-številka volilne enote (stolpec prikazan samo če je več volilnih 
enot) 
-naziv kandidata 
-predlagatelj 
-število prejetih glasov 
-procent prejetih glasov 
-tip izvolitve (0=ni izvoljen, 1=izvoljen, 2=žreb) 

 

5.2 PRIMERI 

Priloženi so primeri s podatki za leto 2018: 

-obcina_017.xlsx (primer za občino s proporcionalnim volilnim sistemom) 

-obcina_062.xlsx (primer za občino z večinskim volilnim sistemom) 

 

izvoz_017.xlsx izvoz_062.xlsx

 


