
 
 

PREGLED UDELEŽBE NA REDNIH LOKALNIH VOLITVAH 2018 

po spolu, starostnih skupinah  in glede na državljanstvo 

Po navodilih Državne volilne komisije so na rednih lokalnih volitvah 2018 volilni odbori prvič vodili 

evidenco o udeležencih na volitvah po spolu in starostnih skupinah. Ker imajo na lokalnih volitvah pravico 

sodelovati tudi tujci, so volilni odbori zbrali še podatke o udeležbi le-teh. V nadaljevanju so prikazani 

podatki, ki jih je Ministrstvo za javno upravo zbralo od Občinskih volilnih komisij, ki zanje tudi odgovarjajo. 

Podatki se nanašajo na prvi krog volitev.    

Predsednik Državnega zbora RS je  Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018 z dne 13.7.2018 

objavil razpis rednih lokalnih volitev v občinske sveta in rednih volitev županov. Splošno glasovanje na 

vseh voliščih v državi je potekalo v nedeljo, 18.11.2018. Na dan razpisa volitev je bilo v Republiki Sloveniji 

1.703.712 volilnih upravičencev. Kot zanimivost: skupno število volilnih upravičencev s priznano volilno 

pravico pripadnikov avtohtone italijanske narodne skupnosti, je bilo 2.679, skupno število volilnih 

upravičencev s priznano volilno pravico pripadnikov avtohtone madžarske narodne skupnosti je bilo 

5.641. Skupno število volilnih upravičencev s priznano volilno pravico pripadnikov romske skupnosti je 

bilo 2.887.  

Od 1.701.284 volilnih upravičencev na dan izvedbe lokalnih volitev (podatek se razlikuje od števila 

upravičencev, objavljen na dan razpisa volitev!)  se je volitev udeležilo 870.649  ali 51,18% vseh 

upravičencev. Najnižji odstotek udeležbe so zabeležili v občinah Vojnik, Brezovica in Sevnica, 

nadpovprečno so se volitev udeležili občani v občinah Kobilje, Sv. Andraž in Solčava. Največ volivcev se 

je volitev udeležilo v občinah Sv. Jurij v Slovenskih Goricah, Juršinci in Mirna, dočim je podpovprečno 

število volivcev prišlo na volitve v Mestni občini Ljubljana, Mestni občini Celje in Občini Ljubno.  

V nadaljevanju so prikazana povprečja v celotni državi, podatki po posameznih občinah so v posebni 

razpredelnici (PRILOGA). 

 

 OBČINA 
 

NAJNIŽJA UDELEŽBA 35,49%  Vojnik 
37,49%  Brezovica 
37,94%  Sevnica 

POVPREČJE 51,18%  

NAJVIŠJA  UDELEŽBA 82,93%  Kobilje 
83,05%  Sv. Andraž 
84,23%  Solčava 

  

Vir: Občinske volilne komisije.  

Opomba: Podatki se lahko razlikujejo od tistih, ki so bili objavljeni na spletni strani 

https://volitve.gov.si/lv2018/udelezba/obcine_naziv.html, kjer so podatki neuradni in informativnega 

značaja. 
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I. UDELEŽBA PO SPOLU 
 

Volivke so se lokalnih volitev udeležile v nekoliko višjem odstotku kot moški. Na nivoju države se je 

lokalnih volitev 2018 udeležilo 47,3% moških in 52,97% žensk. Najmanj volivk se je volitev udeležilo v 

Občini Mirna (46,92%), Občini Juršinci (47,05%)  in Občini Sv. Jurij v Slovenskih Goricah (47,16%); 

največ volivk pa je na volišča prišlo v Občini Ljubno (53,68%) in v mestnih občinah Celje (54,24%) in 

Ljubljana (54,41%), kjer je bilo več kot polovica vseh ženskega spola. Ravno nasprotno, najnižji odstotek 

volivcev so zabeležili v MO Ljubljana (45,59%), v MO Celje (54,76%) in v Občini Ljubno (46,32%). 

Nadpovprečno visoko udeležbo volivcev so zabeležili v občinah Sveti Jurij v Slovenskih Goricah 

(52,84%), v Občini Juršinci (52,95%) in v Občini Mirna (53,07%). 

 

 

 MOŠKI 
 

ŽENSKE 
 

NAJNIŽJA 
UDELEŽBA 

45,59%  MO Ljubljana 
45,76%  MO Celje 
46,32%  Ljubno 

46,93%  Mirna 
47,05%  Juršinci 
47,16%  Sv. Jurij v Sl. 
Goricah 

POVPREČJE 48,34%  50,34%  

NAJVIŠJA 
UDELEŽBA 

52,84%  Sv. Jurij v Sl. 
Goricah 
52,95%  Juršinci 
53,07%  Mirna 

53,68%  Ljubno 
54,24%  MO Celje 
54,41%  MO Ljubljana 
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moški

ženske



 
 

II. UDELEŽBA PO STAROSTNIH SKUPINAH  
 

 V starostni skupini med 18 – 30 let se je najmanj volivcev udeležilo lokalnih volitev v Občini Kranjska 

Gora (7,68%)  Mestni občini Murska Sobota (8,37%)  in Občini Radovljica (8,95%); največ mladih volivcev 

je na volišča prišlo v občinah Sv. Trojica (18,33%), Žužemberk (19,59%) in Sv. Andraž v Slovenskih 

Goricah (19,59%). V tej starostni skupini se je v povprečju, na nivoju cele države, volitev udeležilo 13,55% 

vseh, ki imajo volilno pravico in so stari od 18 do vključno 30 let. Tudi v starostni skupini 31-45 let je 

najmanj volivcev prišlo na volitve v Občini Kranjska Gora (16,75%). Tudi v občinah Osilnica in Radeče 

udeležba v tej starostni skupini ni dosti višja, v Občini Osilnica 16,78% in Občini Radeče 18,33%. 

Nadpovprečen odstotek so v tej starostni skupini zabeležili v občinah Tabor (27, 98%), Mirna (29,02%)  

in Benedikt (29, 53%). Povprečje udeležbe na nivoju cele države v tej starostni skupini znaša 23,74%. 

V starostni skupini od 46 -60 leta, najnižji odstotek beležijo v občinah Trzin (23,27%), Log-Dragomer 

(23,57%) in Kranjski Gori (24,48%); nadpovprečno (povprečje za celo državo znaša 29,05%) pa v 

občinah Žetale (33,26%), Cankova (33,61%) in Mestni občini Murska Sobota (35,89%). V starostni 

skupini 61 ali več let se je v povprečju udeležilo največ volilnih upravičencev in sicer 33,66% vseh. 

Najmanj volivcev prišlo na volitve v občinah Sv. Andraž v Slovenskih Goricah (22,45%) , Mirna (23,71%)  

in Benedikt (24,02%), nadpovprečno pa so se udeležili v občinah Gorje (44,43%), Šempeter-Vrtojba  in 

v Občini  Kranjska Gora, kjer se je volitev udeležilo več kot polovica volivcev v tej starostni skupini 

(51,09%). 

 18-30 let 31-34 let 46-60 let 61 let in več 

NAJNIŽJA 
UDELEŽBA 

7,68%  Kranjska 
Gora 
8,37%  MO Murska 
Sobota 
8,95%  Radovljica 

16,75%  
Kranjska Gora 
16,78%  Osilnica 
18,33%  Radeče 
 

23,27%  Trzin 
23,57%  Log-
Dragomer 
24,48%  Kranjska 
Gora 

22,45%  Sv. Andraž 
v Sl. Goricah 
23,71%  Mirna 
24,02%  Benedikt 
 

POVPREČJE 13,55% 23,74% 29,05% 33,66% 

NAJVIŠJA 
UDELEŽBA 

18,33%  Sv. Trojica 
19,59%  Žužemberk 
22,09%  Sv. Andraž v 
Sl. Goricah 

27,98%  Tabor 
29,02%  Mirna 
29,53%  
Benedikt 

33,26%  Žetale 
33,61%  
Cankova 
35,89%  MO 
Murska Sobota 

44,43%  Gorje 
45,09%  Šempeter-
Vrtojba 
51,09%  Kranjska 
Gora 
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Udeležba LV2018 po starostnih 
skupinah

Starost volivcev 18-30 let

Starost volivcev 31-45 let

Starost volivcev 46-60 let

Starost volivcev 61 in več let



 
 

III. UDELEŽBA TUJCEV 
 

Volilno pravico na lokalnih volitvah imajo tudi državljani drugih držav članic EU z dovoljenjem za stalno 

prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma potrdilom o prijavi 

prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter tujci z dovoljenjem za stalno 

prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (t.i. državljani tretjih držav). Število 

državljanov drugih držav članic EU, ki so se udeležili volitev, je bilo 9.803 oziroma 1,13% vseh, ki so se 

udeležili volitev. Število tujcev, ki niso državljani EU in so se udeležili lokalnih volitev, je bilo 7.354 ali 

0,85% vseh udeležencev. Natančno v stotih občinah je na volitve prišel eden ali več državljan drugih 

držav članice EU, od tega največ v MO Ljubljana (7.376), v Občini Piran (817) in MO Celje (259), v ostalih 

112 občinah niso zabeležili udeležbe državljana drugih držav članic EU. 

V MO Ljubljana se je udeležilo volitev največ tujcev z dovoljenjem za stalno prebivanje iz tretjih držav in 

prijavljenim stalnim prebivališčem v RS (1.506 ali 1,75% vseh udeležencev), sledita MO Koper (687 ali 

2,79% vseh) in Občina Ravne na Koroškem (621 ali 11,86% vseh volivcev iz te občine, ki so se udeležili 

volitev). V 159 občinah so zabeležili vsaj enega volivca s takim statusom. V preostalih 50. občinah niso 

zabeležili nobenega tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v RS, 

ki bi se udeležil lokalnih volitev. 

 

IV. PRIMERJAVA UDELEŽBE VOLIVCEV NA REDNIH LOKALNIH VOLITVAH 2018 in 
PREDČASNIH DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH 2018 

 

Primerjava udeležbe volivcev na predčasnih državnozborskih volitvah 2018 in udeležbe na rednih lokalnih 

volitvah 2018 po starostnih skupinah ne kaže bistvenega odstopanja.  Razlika je v spolni porazdelitvi: 

lanskih lokalnih volitev se je udeležilo več žensk (50,34%) in volitev poslancev v Državni zbor RS pa se 

je udeležilo več moških (51%). Porazdelitev po starostni strukturah pa je približno enaka. 

 SPOL (%) STAROSTNE SKUPINE (%) 

 VOLILNI 
UPRAVIČENCI 

 
UDELEŽBA (%) 

Moški Ženske 18 – 
30 let  

31-45 
let   
 

46-60 
let  

 61 let 
in  več 

LV  
2018 

1.701.284 51,18  48,34 50,34 12,78 23,31 28,28 35,64 

DZ RS 
2018 

1.712.676 52,64  51,00 49,00 13,00 22,00 28,00 37,00 

 

 

 

Pripravila: Služba za lokalno samoupravo, Ministrstvo za javno upravo 


