
Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 
33/94 in 70/95) ter 91. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) na seji dne 14. septembra 
1998 sprejel 

O D L O K 
    o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in številu članov svetov 

krajevnih skupnosti  in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Šentjur 
pri Celju 

1. člen 

1. člen odloka o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v 
Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 60/95 in 2/96) se spremeni tako, da spremenjen glasi: 

“Na območju Občine Šentjur pri Celju je 10 krajevnih skupnosti, in sicer Krajevna skupnost Blagovna, 
Krajevna skupnost Dramlje, Krajevna skupnost Slivnica pri Celju, Krajevna skupnost Kalobje, Krajevna skupnost 
Loka Pri Žusmu, Krajevna skupnost Planina pri Sevnici, Krajevna skupnost Ponikva, Krajevna skupnost Prevorje, 
Krajevna skupnost Šentjur-mesto in Krajevna skupnost Šentjur-okolica.” 

2. člen 

V prvem odstavku 2. člena se črta drugi stavek. 

3. člen 

3. člena se spremeni tako, da glasi: 
“Sveti krajevnih skupnosti Blagovna, Kalobje, Loka pri Žusmu in Slivnica pri Celju imajo devet članov, sveti 

krajevnih skupnosti Dramlje, Ponikva in Planina imajo enajst članov, svet Krajevne skupnosti Prevorje ima sedem 
članov, sveta krajevnih skupnosti Šentjur-mesto in Šentjur-okolica pa imata petnajst članov.” 

Drugi odstavek 3. člena se črta. 

4. člen 

V 5. členu se za besedama “zborih volilcev” postavi vejica. 

5. člen 

6. člen se spremeni tako, da glasi: 
“Člani sveta krajevnih skupnosti se volijo po volilnih enotah v vseh krajevnih skupnostih po večinskem načelu. 
Volilne enote določijo sveti krajevnih skupnosti s svojim aktom. 

    Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih tako, da je zagotovljena zastopanost 
prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne skupnosti.” 

6. člen 

9. člen se spremeni tako, da spremenjen glasi: 
“Občinska volilna komisija pri volitvah v svete krajevnih skupnosti: 
– skrbi za zakonitost volitev, 

    – potrjuje kandidature in sestavlja sezname kandi- datov, 
    – določa volišča, 
    – predpiše obrazce za izvedbo volitev, 
    – ugotavlja rezultate glasovanja, 
    – razglaša izid volitev, 
    – izdaja potrdila o izvolitvi in 
    – opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.” 

7. člen 

10. člen se spremeni tako, da glasi: 
“Volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti. 



Volilna komisija krajevne skupnosti: 
    – opravlja neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
    – zbira zahteve za sklic zborov volilcev, 
    – v skladu z zakonom opravlja naloge v postopku kandidiranja v primeru, ko se kandidati določajo na zborih 
volilcev, 
    – imenuje volilne odbore, 
    – ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti, 
    – občinski volilni komisiji poroča o poteku in izidu volitev in 
    – opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.” 

8. člen 

Črta se 11. člen odloka. 

9. člen 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Št. 004-21/98-112 
Šentjur pri Celju, dne 15. septembra 1998. 
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