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Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998

2936. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine
Križevci, stran 4771.

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) ter 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 10. 9. 1998 sprejel

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

Občine Križevci

1. člen

S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov občinskega sveta, območje posameznih
volilnih enot ter število članov občinskega sveta, ki se bodo volili v posamezni volilni enoti na
območju Občine Križevci s sedežem v Križevcih pri Ljutomeru.

2. člen

Občinski svet občine Križevci šteje trinajst članov. Za volitve članov občinskega sveta se na
območju Občine Križevci določita 2 volilni enoti.

3. člen

I. volilna enota obsega območje naslednjih naselij: Berkovci, Berkovski Prelogi, Gajševci, Grabe
pri Ljutomeru, Kokoriči, Logarovci, Ključarovci pri Ljutomeru in Lukavci.  
V I. volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.

4. člen
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II. volilna enota obsega območje naslednjih naselij: Boreci, Bučečovci, Dobrava, Iljaševci, Križevci
pri Ljutomeru, Stara Nova vas, Vučja vas in Zasadi.  
V II. volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.

5. člen

Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem načelu v skladu s predpisi o volitvah in
lokalni samoupravi.

6. člen

Za izvedbo tega odloka in volitev skrbi občinska volilna komisija.

7. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 006-07-7/98
Ljutomer, dne 10. septembra 1998.

Predsednica  
Občinskega sveta  
občine Ljutomer  

Darja Odar, dipl. psih. l. r.
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