
 
Na podlagi 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2 (uradno prečiščeno 
besedilo), 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 
69/94-popravek, 56/98, 75/98-popravek, 67/98-odločba US in popravek 73/98, 72/98-odločba US. 
75/98, 52/02 in 27/06) in 10. ter 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 
119/05), je Občinski svet občine Trebnje, na 25. seji, z dne 24.7.2006 sprejel  

 
O D L O K 

    o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana 
v občini Mokronog - Trebelno 

 
1. člen 

S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov v Občinski svet občine Mokronog - Trebelno 
in župana v občini Mokronog – Trebelno ter število članov, ki se jih voli v posamezni volilni enoti.  
Občinski svet šteje enajst (11) članov. Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem sistemu. 
 

2. člen 
Za območje Občine Mokronog – Trebelno se za volitve članov Občinskega sveta določi 9 volilnih 
enot, v katerih se voli skupno enajst (11) članov Občinskega sveta. 
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število 
prebivalcev. Volilne enote obsegajo območje enega ali več naselij. V vsaki volilni enoti se praviloma 
voli en član občinskega sveta, vendar ne več kot trije. 
 

3. člen 
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote: 
V 1. volilni enoti  se voli en (1) član Občinskega sveta. 
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Dolenje Laknice, Srednje Laknice, Gorenje Laknice in Sveti 
Vrh. 
 
V 2. volilni enoti  se volita dva (2) člana Občinskega sveta. 
Ta volilna enota obsega naselje Mokronog z vsemi ulicami. 
 
V 3. volilni enoti  se voli en (1) član Občinskega sveta. 
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Bruna vas, Hrastovica in Most. 
 
V 4. volilni enoti  se voli en (1) član Občinskega sveta. 
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Beli Grič, Gorenja vas pri Mokronogu, Križni Vrh, Log, 
Ostrožnik, Pugled pri Mokronogu, Slepšek, Ribjek. 
 
V 5. volilni enoti  se voli en (1) član Občinskega sveta. 
 Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Martinja vas pri Mokronogu in Puščava. 
 
V 6. volilni enoti  se voli en (1) član Občinskega sveta. 
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Brezovica pri Trebelnem, Dolenje Zabukovje, Drečji Vrh, 
Gorenji Mokronog, Gorenje Zabukovje, Maline, Trebelno. 
 
V 7. volilni enoti  se voli en (1) član Občinskega sveta. 



Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Bogneča vas, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Vrh pri 
Trebelnem. 
 
V 8. volilni enoti  se volita dva (2) člana Občinskega sveta. 
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Bitnja vas, Brezje pri Trebelnem, Cerovec pri Trebelnem, 
Jagodnik, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Roje pri Trebelnem in Štatenberk. 
 
V 9. volilni enoti  se voli en (1) član Občinskega sveta. 
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Cikava, Čužnja vas, Jelševec, Mirna vas in Velika Strmica.     
  

4. člen 
Za volitve župana je volilna enota območje celotne občine Mokronog - Trebelno. 
  

 
5. člen 

 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št.: 040-00003/2006  
Trebnje, dne 24.7.2006 

 
                         
                        Župan Občine Trebnje 

            Ciril Metod Pungartnik, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OBRAZLOŽITEV ČLENOV: 
 
 
 
 
Člen 1:  
 
Za izvedbo prvih volitev v občinski svet in župana v novonastali občini Mokronog - Trebelno  je 
določeno, da Občinski svet občine Mokronog - Trebelno  šteje 11 članov, katere se voli po večinskem 
volilnem sistemu. Za izvedbo volitev se določijo volilne enote.  
 
Člen 2: 
Za izvedbo volitev članov Občinskega sveta se določi 9 volilne enote. Glede na večinski volilni sistem 
se v vsaki volilni enoti praviloma voli en član Občinskega sveta, vendar ne več kot trije.   
 
 
Člen 3: 
 
Določene so volilne enote, število članov, katere se voli v posamezni enoti in naselja, ki oblikujejo 
posamezno volilno enoto. 
 
 
Člen 4: 
 
Za volitve župana pa območje občine Mokronog - Trebelno  predstavlja eno volilno enoto. 
 


