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5218. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža, Stran 12999.

P O R O Č I L O  

o izidu volitev za župana Občine Straža

I.

Občinska volilna komisija Občine Straža je na seji dne 23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in 
zapisnikov volilnih odborov na voliščih o ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Straža na volitvah 22. 
oktobra 2006 in glasovanja po pošti

u g o t o v i l a

1.

Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti skupaj 3136 volivcev, od tega: 

a) 3136 volivcev, vpisanih v volilne imenike, 

b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.

2.

Za župana je glasovalo skupaj 2242 volivcev ali 71,4% vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega: 

a) je 2239 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku 

b) so 3 volivci glasovali po pošti. 

Za volitve župana je bilo oddanih skupaj 2242 glasovnic. 

Od tega neveljavnih: 34 

veljavnih: 2208

3.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Tavčar Janko            250 glasov ali 11,32% 
2. Knafelj Alojz           579 glasov ali 26,22% 
3. Dular Vesna             566 glasov ali 25,63% 
4. Krštinc Dušan           521 glasov ali 23,60% 
5. Bartolj Jože            115 glasov ali  5,21% 
6. Plut Franc               177 glasov ali 8,02%

Ker noben kandidat ni dobil večine glasov, je Državna volilna komisija razpisala drugi krog volitev za župana v nedeljo, 
12. novembra 2006, in sicer med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov: 

ALOJZ KNAFELJ, roj. 8. 8. 1953, Straža, Resa 24, strojni inženir, svetovalec direktorja, predlagatelj: SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 

VESNA DULAR, roj. 14. 10. 1957, Jurka vas, Jurka vas 33, univ. dipl. org. dela, direktorica, predlagatelj: Borut Likar in 
skupina volivcev

II.

Občinska volilna komisija Občine Straža je na seji dne 13. novembra 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov na voliščih pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana na volitvah 12. novembra 2006 in glasovanja po 
pošti ugotovila:

1.
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<< Nazaj

Na volitvah župana v drugem krogu dne 12. novembra 2006 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne 
volilne pravice, 3137 volivcev, pri čemer je bilo 3137 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike. S potrdilom pristojnega 
organa ni volil noben volivec.

2.

Na podlagi splošne volilne pravice je na volitvah župana dne 12. 11. 2006 glasovalo skupaj 2028 volivcev ali 64,65% 
volivcev, ki so imeli pravico voliti. 

Oddanih je bilo 2028 glasovnic. 

Neveljavnih je bilo 11 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena. 

Veljavnih glasovnic je bilo 2017.

3.

Posamezna kandidata za župana sta dobila naslednje število glasov:

------------------------------------------------------- 
Zap. št.   Kandidat        Število glasov      % glasov 
------------------------------------------------------- 
1.         Alojz Knafelj             1221         60,54 
2.         Vesna Dular                796         39,46 
-------------------------------------------------------

III.

Občinska volilna komisija Občine Straža je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06-
ZLV-UPB in 70/06-odl. US) ugotovila, da je za župana Občine Straža izvoljen: Alojz Knafelj, roj. 8. 8. 1953, Straža, Resa 
24, ki je na glasovanju 12. 11. 2006 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.

Št. 041-2/2006

Novo mesto, dne 13. novembra 2006

Predsednik  
Občinske volilne komisije Občine Straža  

Roman Pulko l.r.  
   

Člani:  
Urška Jordan l.r.  

Matej Turk l.r.  
Petra Barbič l.r.  
Lucija Brdnik l.r.  
Irena Kulovec l.r.  
Viktor Foršček l.r.

Na vrh
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