Šentjernej, 30. september 2002

Številka 14/2002

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
Odlok o pogojih za plakatiranje
v času volilne kampanje na območju občine Šentjernej
Št. 14-403/2002-OS
Šentjernej, 26.09.2002

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Ur.l.RS, št. 62/94 in 17/97) in 22. člena Statuta Občine
Šentjernej (Ur.l. RS, št. 4/01), je Občinski svet občine Šentjernej na 32. redni seji, dne 25.09.2002 sprejel

ODLOK
O POGOJIH ZA PLAKATIRANJE V ČASU VOLILNE
KAMPANJE NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ
1. člen

4. člen

Za čas volilne kampanje Občina Šentjernej
določa naslednje plakatno mesto:
- Trg Gorjanskega bataljona.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti
po en plakat velikosti A2 na zgoraj navedeno
plakatno mesto. Plakate namešča vsak organizator
sam. Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila Zakona o volilni kampanji.

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse
svoje plakate iz plakatnih mest. Nespoštovanje tega
določila je prekršek po drugi alinei 28. člena Zakona o volilni kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške
organizatorjev odstranila pooblaščena oseba
Občine Šentjernej.

2. člen

5. člen

Plakatiranje zunaj v prvem členu navedenih
plakatnih mest je dovoljeno s soglasjem lastnika
oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb in
drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno
uporabljajo določila Zakona o volilni kampanji.

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

3. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili
teh pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba
Občine Šentjernej na stroške organizatorja.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje
in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah
v Občini Šentjernej v letu 2002
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 14-429/2002-OS
Šentjernej, 26.09.2002
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Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 20. člena in 24. člena Zakona o volilno kampanji (Ur.l. RS, št.
62/94 in 17/97) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur.l. RS, št. 4/01), je Občinski svet Občine Šentjernej
na 32. redni seji, dne 25.09.2002 sprejel
ODLOK
O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE
VOLILNE KAMPANJE NA LOKALNIH VOLITVAH
V OBČINI ŠENTJERNEJ V LETU 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa delno povrnitev volilnih stroškov
za organizatorje oziroma kandidate na lokalnih
volitvah v Občini Šentjernej v letu 2002 za člane
občinskega sveta in za župana.
II. DELNO POVRAČILO STROŠKOV ZA
ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE
VOLILNE KAMPANJE NA LOKALNIH
VOLITVAH V OBČINI ŠENTJERNEJ V
LETU 2002
2. člen
Vsem organizatorjem volilne kampanje oziroma
kandidatom, ki so jim po rezultatih lokalnih volitev
v letu 2002 pripadli mandati v Občinskem svetu
občine Šentjernej se omogoči delna povrnitev
volilnih stroškov v višini 60 SIT za vsak dobljeni glas
na volitvah za občinski svet.

krogu glasovanja za župana, razen za kandidata za
župana, ki sta v prvem krogu dobila največje število
glasov in za katera je bil razpisan drugi krog volitev.
V drugem krogu volitev za župana se organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za
župana omogoči delna povrnitev volilnih stroškov v
višini 60 SIT za vsak dobljeni glas v drugem krogu
volitev za župana Občine Šentjernej.
III. KONČNI DOLOČBI
4. člen
Sredstva za realizacijo določil tega odloka se
zagotovijo v proračunu Občine Šentjernej za leto
2003.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej, uporablja pa
se za lokalne volitve v Občini Šentjernej v letu 2002.

3. člen
Vsem organizatorjem volilne kampanje oziroma
kandidatom za župana Občine Šentjernej se
omogoči delna povrnitev volilnih stroškov v višini 40
SIT za vsak dobljeni glas na volitvah za župana.
Pri tem se upoštevajo dobljeni glasovi v prvem

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Šentjernej
Št. 14-431/2002-OS
Šentjernej, 26.09.2002

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 22. in 117. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 22.
člena Statuta Občine Šentjernej (Ur.l. RS, št. 4/01) je Občinski svet Občine Šentjernej na 32. redni seji, dne
25.09.2002 sprejel

ODLOK
O DOLOČITVI VOLILNE ENOTE ZA VOLITVE ČLANOV
OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA OBČINE ŠENTJERNEJ
2
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1. člen

občinska volilna komisija Občine Šentjernej.

Za izvedbo volitev članov Občinskega sveta
občine Šentjernej, ki šteje 17 članov, se določi
naslednja volilna enota:
1. Volilna enota 1, ki zajema celotno območje
občine Šentjernej.
V volilni enoti se voli sedemnajst članov občinskega sveta.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej, uporablja
pa se za izvedbo lokalnih volitev v letu 2002.

2. člen
Za volitve župana Občine Šentjernej je volilna
enota območje občine Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

3. člen
Volitve v občinski svet in župana vodi in izvaja

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata
za člana državnega sveta
Št. 14-432/2002-OS
Šentjernej, 26.09.2002
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92), je Občinski svet Občine
Šentjernej na 32. redni seji, dne 25.09.2002, sprejel naslednja
PRAVILA
ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA VOLITVE
ČLANA DRŽAVNEGA SVETA TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA
za člana državnega sveta
1. člen

4. člen

S temi pravili se ureja postopek izvolitve
predstavnikov (elektorja) Občine Šentjernej v
volilno telo 14. volilne enote za izvolitev člana
državnega sveta ter postopek za določitev kandidata za člana državnega sveta.

Kandidata za elektorje lahko predlagajo
svetniške skupine političnih strank.

2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o
državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za
volitve člana državnega sveta 2 predstavnika (v
nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi 1 kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za
elektorje ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev
kandidata.

5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo
enega kandidata za člana državnega sveta iz
območja 14. volilne enote.
Predlagatelji iz 6. člena lahko predlagajo po
enega kandidata za člana državnega sveta.
Kandidat za člana državnega sveta je lahko
polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima
poslovno sposobnost in stalno bivališče na območju
14. volilne enote.
Predlogi kandidatov za člana državnega sveta
morajo vsebovati naslednje osebne podatke: ime in
priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebiva-
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liaa, poklic in delo, ki ga opravlja.
Predlogu morajo predlo~ititudi pisno soglasje
kandidata.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)

6. len
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za
elektorje oziroma za lane dr~avnega sveta
posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna
vpraaanja, volitve in imenovanje pri obinskem
svetu, in sicer najpozneje 1 dan pred sejo
obinskega sveta za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve lana dr~avnegasveta ter za doloitev kandidata za lana dr~avnegasveta.
Komisija za mandatna vpraaanja, volitve in
imenovanja pri obinskem svetu sestavi seznam
predlaganih kandidatov:
!po abecednem redu priimkov kandidatov,
posebej za elektorje in posebej za l ana
dr~avnegasveta z oznabo predlagatelja in ga
poalje ~upanu.
7. len
Elektorja se voli javno na seji obinskega sveta.
Za izvedbo volitev obinski svet izvoli volilni
odbor.
8. len
Kandidata za lana dr~avnegasveta se doloi s
tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.

RAZGLAŠAM
Obvezno razlago sklepa
o ugotovitvi obstoja splošnega
javnega interesa
Št. 14-433/2002-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 26.09.2002 Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 23. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. list RS, št. 44-2417/97) in 22. člena
Statuta Občine Šentjernej (Ur. list RS, št. 4/01),
je Občinski svet občine Šentjernej na 32. redni
seji, dne 25. 09. 2002 določil

OBVEZNO RAZLAGO SKLEPA
o ugotovitvi obstoja splošnega
javnega interesa
V skladu s svojo pristojnostjo Občinski svet
občine Šentjernej podaja obvezno razlago sklepa
o ugotovitvi obstoja splošnega javnega interesa
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 11/2002).
Splošni javni interes predstavlja ugotovitev
pristojnega občinskega organa o obstoju javne
koristi.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

9. len
Za kandidata za lana dr~avnegasveta je izvoljen
kandidat, ki je prejel najve glasov.
e je dvoje ali ve kandidatov dobilo enako
atevilo glasov, odloi o doloitvi med njimi ~reb.
10. len
}upan mora najkasneje do 27.10.2002, to je 30.
dan pred dnem glasovanja, predlo~itivolilni komisiji 14. volilne enote seznam izvoljenih elektorjev
ter kandidaturo za lana dr~avnegasveta, skupaj s
potrebnimi prilogami.
11. len
Ta pravila prino veljati z dnem sprejema na seji
obinskega sveta, uporabljajo pa se tudi za volitve
27. novembra 2002 na podlagi 41. lena Zakona o
volitvah v dr~avni svet.

Uradni vestnik Občine Šentjernej
izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj:
Občinska uprava Občine Šentjernej
Odgovorna urednica:
Andreja Gorjanc
Grafična priprava: Omega
Tisk: Grafika Bucik

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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