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2.
Za volitve v občinski svet v volilni enoti št. 2, je bilo oddanih 

172 glasovnic, od tega je 5 neveljavnih, ker ni bilo mogoče ugo-
toviti volje volivca.

Rezultati glasovanja:

Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 JOŽEF ŠINKO 78 46.71

2 DUŠAN RIBIČ 104 62.28

3 JOŽEFA KURNIK 83 49.70

4 TANJA ŠKRLEC 108 64.67

3.
Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o 

lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno be-
sedilo, 45/08 in 83/12) ugotovila, da so v volilni enoti št. 2, kjer 
se volijo trije člani, v občinski svet izvoljeni naslednji kandidati: 
- TANJA ŠKRLEC, Zgornje Partinje 38/A, 2223 Jurovski Dol
-	 DUŠAN	RIBIČ,	Zgornje	Partinje	62,	2223	Jurovski	Dol
-	 JOŽEFA	KURNIK,	Varda	21,	2223	Jurovski	Dol

III.	VOLILNA	ENOTA	ŠT.	3 
(Sp. Gasteraj, Sr. Gasteraj, Zg. Gasteraj)

1.
V volilni imenik volilne enote št. 3 je bilo vpisanih 430 vo-

livcev. Glasovalo je 82 volivcev ali 19,06 %, od tega je 1 volivec 
glasoval predčasno in 0 po pošti.

2.
Za volitve v občinski svet v volilni enoti št. 3, je bilo oddanih 

82 glasovnic, od tega so 4 neveljavne, ker ni bilo mogoče ugoto-
viti volje volivca.

Rezultati glasovanja:

Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 ROMAN ČRNČEC 62 79.49

2 BARBARA LORBER 54 69.23

3.
Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o 

lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno be-
sedilo, 45/08 in 83/12) ugotovila, da sta v volilni enoti št. 3, kjer 
se voli dva člana, v občinski svet izvoljena naslednja kandidata: 
-	 ROMAN	ČRNČEC,	Sp.	Gasteraj	61,	2223	Jurovski	Dol
- BARBARA LORBER, Sp. Gasteraj 45/A, 2223 Jurovski Dol

IV.	VOLILNA	ENOTA	ŠT.	4	(Žitence)

1.
V volilni imenik volilne enote št. 4, je bilo vpisanih 211 vo-

livcev. Glasovalo je 98 volivcev ali 46,44 %, od tega sta 2 voliv-
ca glasovala predčasno in 0 po pošti.

428

P O R O Č I L O
o	izidu	volitev	članov	Občinskega	sveta	Občine	Sveti	Jurij	v	

Slovenskih	goricah

Občinska volilna komisija Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je 
na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in zapi-
snikov o ugotovitvi izida glasovanja, dne 05.10.2014 za volitve 
članov Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki so 
potekale 05.10.2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid voli-
tev za Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, po volilnih 
enotah.

I.	VOLILNA	ENOTA	ŠT.	1	(Jurovski	Dol,	Malna)

1.
V volilni imenik volilne enote št. 1, je bilo vpisanih 527 vo-

livcev. Glasovalo je 195 volivcev ali 37,00 %, od tega je 6 voliv-
cev glasovalo predčasno in 0 po pošti.

2.
Za volitve v občinski svet v volilni enoti št. 1, je bilo oddanih 

195 glasovnic, od tega 1 neveljavna, ker ni bilo mogoče ugotoviti 
volje volivca.

Rezultati glasovanja:

Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 MIROSLAV BREZNIK 126 64.95

2 ALOJZ ANDREJČ 122 62.89

3 GREGOR NUDL 75 38.66

4 BRANKO NEUVIRT 65 33.51

5 HERMINA KRIŽOVNIK 72 37.11

3.
Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o 

lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) ugotovila, da so v volilni enoti št. 1, 
kjer se voli tri člane, v občinski svet izvoljeni naslednji kandidati: 
-	 MIROSLAV	BREZNIK,	Jurovski	Dol	108,	2223	Jurovski	

Dol
-	 ALOJZ	ANDREJČ,	Jurovski	Dol	90,	2223	Jurovski	Dol
-	 GREGOR	NUDL,	Jurovski	Dol	70/A,	2223	Jurovski	Dol

II.	VOLILNA	ENOTA	ŠT.	2	(Zg.	Partinje,	Varda)

1.
V volilni imenik volilne enote št. 2, je bilo vpisanih 590 vo-

livcev. Glasovalo je 172 volivcev ali 29,15 %, od tega je 6 voliv-
cev glasovalo predčasno in 0 po pošti.
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2.
Za volitve v občinski svet v volilni enoti št. 4, na volišču 

21004004 – Žitence 23, SENEKOVIČ, je bilo oddanih 32 gla-
sovnic, od tega je 1 neveljavna.

3.
Za volitve v občinski svet v volilni enoti št. 4, na volišču 

21004005, Žitence 65, LEKEŽIČ je bilo oddanih 64 glasovnic, 
neveljavnih glasovnic ni bilo.

Rezultati glasovanja:

Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 MILAN ZOREC 68 70.10

2 JANEZ VERBOŠT 29 29.90

4.
Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o 

lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) ugotovila, da je v volilni enoti št. 4, 
kjer se voli en član, v občinski svet izvoljen naslednji kandidat: 
- MILAN	ZOREC,	Žitence	64,	2223	Jurovski	Dol

V.	UDELEŽBA	NA	OBMOČJU	OBČINE
Skupno število volivcev vpisanih v volilni imenik na obmo-

čju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je 1758, od tega jih je glaso-
valo po imeniku 547 volivcev, kar je 31,11 %.

VI.	KONČNO	DOLOČILO
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah velja kot uradni rezultat lokalnih volitev za občinski svet, 
ki so bile 05. 10. 2014. 

 Predsednica
Zadeva: 041-1/2014-105 Občinske volilne komisije
Datum: 8.oktober 2014 Simona Bauman, univ. dipl. prav., s.r.
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