
NAVODILO št. 1, z dne 20.04.2009 
 
 
VOLIVCI IN POLITIČNE STRANKE V OBČINI MOKRONOG-TREBELNO 
 
 
V Uradnem listu RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009, je objavljen Razpis za izvedbo 
nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno v 5. volilni enoti. 
Glasovanje bo potekalo v nedeljo, 21. junija 2009. 
 
  
Volitve nadomestnega člana občinskega sveta 
 
V Občini Mokronog-Trebelno se izvajajo volitve po večinskem sistemu. 
 
Območje Občine Mokronog-Trebelno je razdeljeno na devet (9) volilnih enot. Volitve za 1 
(enega) nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno bodo potekala v 5. 
volilni enoti, ki obsega naslednja naselja: Martinjo vas pri Mokronogu in Puščavo.  
  
 
Za volitev nadomestnega člana Občinskega sveta se vlaga kandidatura. 
 
Za dan razpisa volitev po Razpisu volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se 
šteje 17. april 2009. Volilna opravila se začnejo z evidentiranjem podpor kandidatom za člana 
občinskega sveta. 
 
Evidentiranje podpor bo potekalo od 17.04.2009 do vključno 27.05.2009. 
 
Kandidata za člana občinskega sveta lahko določijo politične stranke v skladu s svojimi 
pravili ter volivci s podpisi (skupina volivcev) v volilni enoti. 
 
  
I.              PODPORA KANDIDATOM 
 
1.    Podpore kandidatom za člana občinskega sveta  
Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008) lahko 
kandidate za člana občinskega sveta določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. 
Volivci določajo kandidate s podpisovanjem. 
 
Podpora kandidatu za člana občinskega sveta se daje na predpisanem obrazcu - LV-2, pred 
pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice (Upravna enota Trebnje, Krajevni urad 
Mokronog). 
 
Po določbah 5. in 103. člen ZLV imajo pravico voliti in s tem dati podporo kandidatom tudi 
tujci s prijavljenim stalnim prebivališčem v volilni enoti oziroma občini, pri čemer pa mora 
biti izpolnjena kumulativnost pogojev, torej izdano dovoljenje za stalno prebivanje in 
prijavljeno stalno prebivališče. 
 
Za volitve v občinski svet mora imeti kandidatura podporo najmanj 15 volivcev iz volilne 
enote. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1987


 
2.    Druga pojasnila 

- volivec lahko v postopku kandidiranja podpre samo eno kandidaturo za člana 
občinskega sveta, 

 
- volivec lahko da podporo samo v tisti volilni enoti, v kateri ima volilno pravico (tj. 

stalno prebivališče); 
 

- oseba, ki je kandidat, lahko podpre tudi svojo kandidaturo, 
 

- politične stranke, vpisane v register, za nastop na lokalnih volitvah ne potrebujejo 
posebne podpore s strani volivcev v fazi kandidiranja, 

 
- tujci s stalnim prebivališčem bodo lahko glasovali in lahko dajejo podporo v 

kandidacijskem postopku, ne morejo pa biti kandidati niti za župana, niti za člane 
občinskega sveta, 

 
- državljani članic Evropske Unije, ki stalno prebivajo v Sloveniji (in nimajo tudi 

državljanstva RS) bodo lahko glasovali in lahko dajejo podporo v kandidacijskem 
postopku ter lahko kandidirajo za člane občinskega sveta. 

 
  
II. Plakatiranje v času volilne kampanje  
 
Občinska uprava je na podlagi Zakona o volilni kampanji javno objavila pogoje za 
plakatiranje v času volilne kampanje, v katerem določa način in pogoje za plakatiranje v času 
volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje. 
 
  
III. Obrazci za vlaganje kandidatur 
 
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  Občinski svet  
 

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

• OBRAZEC LV-2: Podpora kandidaturi za člana Občinskega sveta (potrebno 
število podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali 
na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15.) 

• OBRAZEC LV-9: Kandidatura za volitve članov občinskega sveta 
• OBRAZEC LV-8:Soglasje kandidatke/kandidata za člana/-ico občinskega 

sveta 
Volilna opravila: 
 



Občinska volilna komisija je že določila volišče, ki je enako kot pri rednih lokalnih volitvah. 
 
Politične stranke lahko do 26.04.2009 predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. Volilne 
odbore imenuje Občinska volilna komisija za vsake volitve posebej. 
  
Rok za vložitev kandidatur je 27.05.2009 do 19.00 ure. 
 
Vsi organizatorji volilne kampanje (tudi t.i. neodvisni kandidati oziroma skupine volivcev) 
morajo najpozneje 07.05.2009 odpreti poseben račun za potrebe volilne kampanje. 
 
Občani lahko do 06.06.2009 zahtevajo popravek volilnega imenika. 
 
Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja oz. do 
11.06.2009 vložiti zahtevo za glasovanje po pošti. 
 
Predstavniki kandidatur lahko najkasneje 5 dni pred dnem glasovanja oz. do 16.06.2009 
predložijo seznam zaupnikov občinski volilni komisiji. 
 
Predčasno glasovanje bo potekalo 16., 17. in 18. 6. 2009 od 8. do 16. ure na volišču VE5: 
Pod Gradom 2, 8230 Mokronog. 
 
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču vložijo najkasneje 3 dni pred dnem 
glasovanja oz. do 18.06.2009 zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu. 
 
Volivci, ki želijo glasovati na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom, morajo to svojo 
namero sporočiti Občinski volilni komisiji najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja oz. do 
18.06.2009. 
 
 Javna volilna propaganda se mora zaključiti najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja oz. do 
18.06.2009 do 24.00 ure. 
 
Splošno glasovanje se izvede v nedeljo, 21. junija 2009 od 7 – 19.ure. 
 
Vsi obrazci so na voljo tudi pri Občinski volilni komisiji ter na spletni strani Občine 
Mokronog-Trebelno www.mokronog-trebelno.si . 
 
  
                                                                           PREDSEDNICA 
                                                                           OBČINSKE VOLILNE KOMISJE 
                                                                           Alenka Gregorčič, l.r. 
 
 
 
Priloge: 

    LV -2           LV -8           LV -9             LV -10           LV -11 

http://www.mokronog-trebelno.si/

