
Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72-2630/93, 7-310/94, 33-
1353/94 in 70-3297/95), 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list 
RS, št. 60-2082/94, 69/94 – popravek, 69-2508/94 in 56-2520/98) in 21. člena statuta Občine Lenart 
(Uradni list RS, št. 33-1619/95 in 75-4043/96) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 3. septembra 
1998 sprejel 

O D L O K 
    o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega 

sveta in župana Občine Cerkvenjak 

1. člen 

Ta odlok določa sestavo volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana 
Občine Cerkvenjak. 

2. člen 

Za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta se na območju Občine Cerkvenjak določijo štiri 
volilne enote, in sicer: 
    – prva volilna enota obsega območje naselij: Cerkvenjak, Andrenci, Cenkova, Kadrenci, Peščeni 
Vrh in Stanetinci, v kateri se volijo trije člani, 
    – druga volilna enota obsega območje naselij: Brengova, Čagona in Vanetina, v kateri se volita dva 
člana, 
    – tretja volilna enota obsega območje naselij: Cogetinci, Grabonoški Vrh, Ivanjski Vrh in Komarnica, 
v kateri se volita dva člana, 
    – četrta volilna enota obsega območje naselij: Smolinci in Župetinci, v kateri se voli en član. 
    Občinski svet šteje osem članov. 

3. člen 

Za volitve župana se določi ena volilna enota, ki obsega celotno območje občine. 

4. člen 

Volišča za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana občine se določijo tako, da se 
ta pokrivajo z območji volilnih enot iz 2. člena tega odloka. 

5. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljavnost druge alinee 2. člena in dela 3. člena odloka 
o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev svetnikov občinskega sveta in župana Občine Lenart 
(Uradni list RS, št. 65-2295/94), ki se nanaša na območje Krajevne skupnosti Cerkvenjak. 

6. člen 

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Lenart, dne 3. septembra 1998. 

Predsednik 
    Občinskega sveta 

    občine Lenart 
    Milan Gumzar l. r. 

 

 


