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

lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da je v volilni enoti 
št. 1 , kjer se voli enega člana, v občinski svet izvoljen naslednji 
kandidat:

UROŠ URBANIČ, rojen 28.12.1987, stanujoč: Malna 32 
A, 2223 Jurovski Dol

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

goricah velja kot uradni rezultat nadomestnih lokalnih volitev za 
občinski svet, ki so bile 15.12.2019.
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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, 83/12 in 68/17) in 
zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja za nadomestne volitve 
člana Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v volilni 
enoti 1, ki so potekale 15. decembra 2019, ugotovila rezultate 
glasovanja ter izid volitev za Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah.

P O R O Č I L O
o izidu volitev člana Občinskega sveta občine Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah v volilni enoti 1

1.
V volilni imenik volilne enote št. 1 (Jurovski Dol, Malna), 

je bilo vpisanih 543 volivcev. Skupaj je glasovalo 252 volivcev, 
kar predstavlja 46,40 % volilno udeležbo. Na splošnem volišču 
je glasovalo 241 volivcev, 8 volivcev je glasovalo na predčasnem 
volišču, 3 volivci so glasovali na domu, nihče ni glasoval po po-
šti.

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

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

Rezultati glasovanja:
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 UROŠ URBANIČ 82 32,67

2 KLEMEN KONRAD 78 31,08

3 MIRKO KOJC 65 25,90

4 GREGOR NUDL 26 10,35

SKUPAJ 251 100


