
INSTRUKTIVNI OBRAZCI  
 

VOLITVE ŽUPANA IN  
OBČINSKEGA SVETA – večinski sistem  
 
 
Po Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list 
RS. št.: 26/10) je območje Občine Mokronog-Trebelno, za volitve župana določeno kot ena volilna enota, za volitve članov 
Občinskega sveta pa je območje Občine Mokronog-Trebelno razdeljeno na devet volilnih enot.  

 
 

1. Kandidature za ŽUPANA lahko vlagajo politične stranke in skupine volivcev.  

     
Za vložitev kandidature politične stranke se uporabijo naslednji instruktivni obrazci: 

 OBRAZEC LV-4: Kandidatura za župana 

 OBRAZEC LV-5: Soglasje kandidata za župana 

 OBRAZEC LV–10: Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določila kandidaturo za župana  

 Pravila politične stranke, na osnovi katerih je določila kandidata za župana 

 OBRAZEC LV-11: Seznam udeležencev o delu organa, ki je določil kandidaturo 

 OBRAZEC LV-14_obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK 

 
Za vložitev kandidature  s podporo skupine volivcev se uporabijo naslednji instruktivni obrazci:  

 OBRAZEC LV-1 (po sklepu OVK za vložitev kandidature je potrebno najmanj 27 podpisov podpore) 

 OBRAZEC LV-4: Kandidatura za župana 

 OBRAZEC LV-5: Soglasje kandidata za župana 

 OBRAZEC LV-14_obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK 
 

2. Kandidature za ČLANE OBČINSKEGA SVETA lahko vlagajo politične stranke in skupine volivcev.  

 
Za vložitev kandidature politične stranke se uporabijo naslednji instruktivni obrazci:  

 OBRAZEC LV-9:    Kandidatura za volitve članov občinskega sveta 

 OBRAZEC LV-8:    Soglasje kandidatke/kandidata za člana/-ico občinskega sveta 

 OBRAZEC LV-11:  Seznam udeležencev o delu organa, ki je določil kandidaturo 

 OBRAZEC LV–10: Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve v OS 

 OBRAZEC LV-14_obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK 

 
Za vložitev kandidature s podporo volivcev se uporabijo naslednji instruktivni obrazci:  

 OBRAZEC LV-2: Podpora kandidaturi za člana Občinskega sveta ((po sklepu OVK za vložitev kandidature je  
                            potrebno najmanj 15 podpisov podpore)                                   

 OBRAZEC LV-9: Kandidatura za volitve članov občinskega sveta 

 OBRAZEC LV-8: Soglasje kandidatke/kandidata za člana/-ico občinskega sveta 

 OBRAZEC LV-14_obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK 
 
OPOMBA: 
1. Na listi kandidatov za člane občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno je v posamezni volilni enoti lahko toliko 
kandidatov, kolikor se jih voli v volilni enoti.  Občinski svet Občine Mokronog -Trebelno šteje 11 članov, in sicer:  
- v 1. volilni enoti se voli     1 član OS;   - v 6. volilni enoti se voli     1 član OS;  
- v 2. volilni enoti se volita  2 člana OS:  - v 7. volilni enoti se voli     1 član OS;  
- v 3. volilni enoti se voli     1 član OS;  - v 8. volilni enoti se volita  2 člana OS:  
- v 4. volilni enoti se voli     1 član OS;  - v 9. volilni enoti se voli     1 član OS;  
- v 5. volilni enoti se voli     1 član OS; 

 
V skladu z določbo 4. člena ZLV-E (Uradni list RS št.: 72/05) mora biti pri pravilno vloženi listi kandidatov 
upoštevana zastopanost kandidatov nasprotnega spola, to je najmanj 40 %.   

 
Priloge: 

    LV -1 

    LV -2 

    LV -4 

    LV -5 

    LV -8 

    LV -9 

    LV -10 

    LV -11 

    LV -14 


