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Na podlagi 20. in 21. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, 
št. 94/07-UPB3, 45/08) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na 25. redni seji, dne 8. aprila 2010 sprejel 

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta 

in volitve župana občine Sv. Jurij v Slov. goricah

1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v občinski 

svet in volitve župana v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Občinski svet šteje devet članov.
Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem sis-

temu.

2. člen
Za območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se za volitve 

članov občinskega sveta določijo štiri volilne enote, v katerih se 
skupno voli devet članov občinskega sveta. 

Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega 
sveta voli na približno enako število prebivalcev. V vsaki volilni 
enoti se voli praviloma en član občinskega sveta, vendar ne več 
kot trije. 

3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje vo-

lilne enote:
1. volilna enota obsega naselji: Jurovski Dol in Malna.
 V volilni enoti se volijo trije člani občinskega sveta. 
2. volilna enota obsega naselji: Zg. Partinje in Varda.
 V volilni enoti se volijo trije člani občinskega sveta. 
3. volilna enota obsega naselja: Sp. Gasteraj, Sr. Gasteraj in Zg. 

Gasteraj. 
 V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta. 
4. volilna enota obsega naselje: Žitence.
 V volilni enoti se voli en član občinskega sveta. 

4. člen
Za volitve župana se določi ena volilna enota, ki obsega ob-

močje celotne občine. 

5. člen
Volitve v občinski svet in za župana vodi Občinska volilna 

komisija Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

6. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi 

volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah (MUV, št. 13/06).

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije. 
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