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OBVESTILO VOLILCEM 
 
Z razpisom nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno v 5. 
volilni enoti je kot dan glasovanja za nadomestne volitve določena nedelja, 21. junija 2009. 
Občinska volilna komisija Občine Mokronog-Trebelno želi volivke in volivce opozoriti  na potek 
nadomestnih volitev in na možnosti, ki jih kot volivci imate.  
Območje 5. volilne enote obsega naselji Puščava in Martinja vas pri Mokronogu. 

Vsi volivci, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu in volivce, ki 
so na zdravljenju v bolnišnicah, lahko glasujejo po pošti. Zahtevo za glasovanju po pošti 
morajo zainteresirani sporočiti občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem 
glasovanja oz. do vključno 11. junija.2009. 

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, 
lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji 
najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. 

Po spremembi zakona o volitvah v državni zbor mora vsaka občina zagotoviti tudi posebno volišče 
namenjeno invalidom (v Občini Mokronog-Trebelno je volišče za invalide določeno v 
prostorih kulturnega doma). Volivec - invalid, ki bi bil sicer vabljen k glasovanju na volišču, ki mu 
ni dostopno, se bo lahko odločil, da bo glasoval na tem posebnem volišču. Svojo odločitev o 
glasovanju na volišču za invalide, bo moral najkasneje tri dni pred dnem glasovanja sporočiti 
Občinski volilni komisiji. 

Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, bodo lahko glasovali predčasno, v torek 16. junija, 
v sredo 17. junija ali v četrtek 18. junija 2009, in sicer na predčasnem volišču v prostorih 
Kulturnega doma v Mokronogu od 8. do 16. ure. 

Pravico glasovanja na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta imajo prebivalci, ki imajo na 
območju 5. volilne enote stalno prebivališče, ne glede na državljanstvo. Volilna pravica se evidentira 
s splošnim občinskim volilnim imenikom. 
 
Območje volilne enote je določeno z Odlokom o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta in župana v občini  Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 80/06).  V Občini Mokronog-
Trebelno velja po zakonu o lokalnih volitvah večinski sistem, zato je potrebno v primeru 
prenehanja funkcije župana ali občinskega sveta razpisati nadomestne volitve. Pri volitvah po 
večinskem načelu se glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje največ za 1 (enega) 
kandidata.   Izvoljen je kandidat, ki dobi največ glasov.  
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