
P O R O Č I L O 
    o izidu volitev za župana in članov Občinskega sveta Občine Dobrepolje 

Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje je na seji dne 23. oktobra 2006 ugotovila 
naslednji izid glasovanja za volitve župana in članov občinskega sveta Občine Dobrepolje: 

I. 

SKUPNO ŠTEVILO VOLIVCEV 2.984 
SKUPAJ GLASOVALO 2.103 
ODSTOTEK UDELEŽBE 70.48% 
Neveljavnih glasovnic pri glasovanju za župana: 31 
Neveljavnih glasovnic pri glasovanju za občinski svet: 64 

II. 

SKUPNI REZULTAT GLASOVANJA ZA ŽUPANA V OBČINI 
    Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
    STANE ŠKULJ 567 glasov 27,36% 
    JANEZ PAVLIN 749 glasov 36,15% 
    ANTON JAKOPIČ 756 glasov 36,49% 
    OPOMBA: Kontrola: skupno število glasov za kandidate + neveljavne = število oddanih 
glasovnic. 
    Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena ZLV ugotovila, da za župana 
v prvem krogu volitev ni izvoljen noben kandidat. 
    V drugi krog volitev se na podlagi 107. člena ZLV uvrstita: Anton Jakopič in Janez Pavlin, 
ki sta prejela največje število glasov med županskimi kandidati. 

III. 

MANDATI ZA OBČINSKI SVET 
    Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Dobrepolje dobile naslednje število glasov: 

+------+-----+--------+-----------------------------------------------+ 
|Glasov|% gl.|Št. man.|Ime liste                                      | 
|      |     |        |                                               | 
+------+-----+--------+-----------------------------------------------+ 
|334   |16.38|2       |Lista za prijazno prihodnost                   | 
|      |     |        |                                               | 
+------+-----+--------+-----------------------------------------------+ 
|132   |6,47 |1       |Socialni demokrati                             | 
|      |     |        |                                               | 
+------+-----+--------+-----------------------------------------------+ 
|258   |12,65|1       |Nova Slovenija-krščanska ljudska stranka (N.Si)| 
|      |     |        |                                               | 
+------+-----+--------+-----------------------------------------------+ 
|499   |24,47|3       |Slovenska demokratska stranka – SDS            | 
|      |     |        |                                               | 
+------+-----+--------+-----------------------------------------------+ 
|512   |25,11|3       |Slovenska ljudska stranka – SLS                | 
|      |     |        |                                               | 
+------+-----+--------+-----------------------------------------------+ 
|304   |14,91|2       |LDS Liberalna demokracija Slovenije            | 
|      |     |        |                                               | 
+------+-----+--------+-----------------------------------------------+ 



Člani občinskega sveta Občine Dobrepolje, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so: 

---------------------------------------------------------- 
Št. Ime in priimek            Ime liste 
---------------------------------------------------------- 
1. KRISTINA EL SHAWISH        SLS 
2. JOŽE ZAKRAJŠEK             SDS 
3. IGOR AHAČEVČIČ             Lista za prijazno prihodnost 
4. ALOJZIJ PALČAR             LDS 
5. JOŽE HOČEVAR               N.Si 
6. BRANE BRODNIK              SLS 
7. MARIJA NOVAK               SDS 
8. KRISTINA GREGORIČ          SLS 
9. FRANCI ŽNIDARŠIČ           Lista za prijazno prihodnost 
10. JANEZ ŠKULJ               SDS 
11. JOŽE SAMEC                LDS 
12. MATEJ ŠUŠTAR              SD 
---------------------------------------------------------- 

IV. 

Priloga poročilu o izidu glasovanja na lokalnih volitvah v OBČINI DOBREPOLJE so 
računalniški izpisi z dne 23. 10. 2006, ki vsebujejo: 
    – skupni rezultat udeležbe 
    – udeležba na voliščih 
    župan 
    – skupni rezultati glasovanja za župana v občini (po izžreb. št.) 
    – skupni rezultati glasovanja za župana v občini (po št. glasov) 
    – rezultati glasovanja za župana po voliščih 
    občinski svet 
    – skupni rezultati glasovanja 
    – rezultati glasovanja po voliščih 
    – količnik po d'Hontu na glasovih list 
    – mandati za OS 
    – preferenčni glasovi 
    – končni rezultati glasovanja po listah 
    – končni rezultati po VE 
    – seznam izvoljenih kandidatov 

 
 
Št. 041-1/06 

Dobrepolje, dne 23. oktobra 2006 

Predsednica OVK 
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