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P O R O Č I L O 
o izidu volitev za župana Občine Straža

Občinska volilna komisija Občine Straža je na seji dne 6. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov na voliščih o ugotavljanju izida glasovanja za volitve
župana Občine Straža na volitvah 5. oktobra 2014 in glasovanja po pošti

u g o t o v i l a

I.

Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti skupaj 3.213 volivcev, od tega: 
a) 3.213 volivcev, vpisanih v volilne imenike, 
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.

II.

Za župana je glasovalo skupaj 1.984 volivcev ali 61,75 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti,
od tega: 
a) je 1.984 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku 
b) ni nihče glasoval po pošti. 
Za volitve župana je bilo oddanih skupaj 1.984 glasovnic. 
Od tega neveljavnih: 28 
veljavnih: 1.956

III.
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Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

+------+--------------------+-------------+ 
| Zap. |      Kandidat      | Št. glasov  | 
|  št. |                    |             | 
+------+--------------------+-------------+ 
|   1  |Marjan Ravbar       |     584     | 
+------+--------------------+-------------+ 
|   2  |Franc Plut          |     164     | 
+------+--------------------+-------------+ 
|   3  |Janez Jerič         |     140     | 
+------+--------------------+-------------+ 
|   4  |Dušan Krštinc       |    1068     | 
+------+--------------------+-------------+

Občinska volilna komisija je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za
župana Občine Straža izvoljen: 
DUŠAN KRŠTINC, roj. 30. 1. 1967, Straža, Na žago 7, ki je na glasovanju 5. 10. 2014 prejel večino
veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.

IV.

Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Straža, Alojzu Knaflju, Državni volilni komisiji ter
predstavnikom kandidatov za župana Občine Straža. 
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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