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Zadeva: Navodilo glede postopanja v primeru zbiranja podpore volivca pobudi 
za razpis lokalnega referenduma preko portala e-uprava

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) (v nadaljevanju: ZRLI) kot krovni zakon med drugim v tretjem odstavku 16.b člena 
določa pravno podlago, da lahko volivci dajo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko 
enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s 
kvalificiranim potrdilom. Ta rešitev v skladu s 3. členom istega zakona, ki določa smiselno 
uporabo, velja tudi za referendume v samoupravnih lokalnih skupnostih. 

Do sedaj je bil ta instrument uporabljen v dveh primerih občinskih referendumov, kjer smo 
ugotovili, da prihaja do določenih problemov, ki izhajajo iz naslova nejasnosti postopka, kaj 
mora določen organ storiti oziroma zagotoviti in koga o tem tudi obvestiti, da bi občani lahko z  
zakonom predpisano možnost uporabili tudi v praksi. Za izvedbo te možnosti morajo ne le 
občinski organi in upravne enote pač pa tudi drugi državni organi zagotoviti določene pogoje. V 
praksi ugotavljamo, da občinski organi pri razpisu občinskega referenduma praviloma 
spregledajo, da morajo o tem obvestiti državne organe, saj morajo slednji v tem primeru preko 
portala e-uprave zagotoviti tehnične pogoje za elektronsko podporo referendumu.

Podpore volivcev se evidentirajo v evidenci volilne pravice, ki jo vodijo upravne enote, v 
predpisanem roku in pod posebno šifro, ki enolično opredeljuje posamezno zbiranje podpor 
volivcev. Glede na navedeno morajo občine krajevno pristojno upravno enoto pravočasno, to je 
še pred pričetkom teka roka, ki je določen kot prvi dan zbiranja podpisov, seznaniti z zahtevo za 
zbiranje podpore volivcev pobudi za razpis lokalnega referenduma, kot ga določa drugi 
odstavek 46. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO). Upravne enote prosimo, da o 
določeni šifri nemudoma obvestite tako občino, kot Ministrstvo za javno upravo na naslov 
gp.mju@gov.si. Le tako lahko pravočasno izvedemo vse potrebne postopke (priprava obrazca 
za elektronsko vlogo in objava le-tega na spletni strani). V primeru tehničnih težav z določitvijo 
šifre se lahko upravne enote obrnete na Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za registracijo 
prebivalstva in javne listine. 

Ob tem v primeru razpisa referenduma vse občine prosimo, da o tem pravočasno, to je še 
preden pričnejo teči roki za izvajanje volilnih opravil, obvestite tudi Ministrstvo za notranje 
zadeve. Kljub usmeritvi ministrstva št. 041-4/2016-1, z dne 3.2.2016 posredovanim občinskim 
volilnim komisijam, opažamo, da te Ministrstvo za notranje zadeve z izvajanjem volilnih opravil 

Upravnim enotam

Predsednikom Občinskih volilnih komisij



na lokalni ravni obvestijo šele, ko roki že tečejo, kar ogroža pravočasno objavo števila volilnih 
upravičencev skladno z 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji in pravočasno 
izdelavo volilnih imenikov skladno z Zakonom o evidenci volilne pravice. 

S spoštovanjem,

Pripravila:
Helena Kavčič, Dr. Nejc Brezovar
Višja svetovalka Državni sekretar

Poslano:
- naslovniku: po e-pošti

V vednost:
- SOS, ZOS, ZMOS
- Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in 
naturalizacijo
- MJU, Služba za transparentnost, integriteto in politični sistem
- MJU, Direktorat za informatiko
- MJU, Služba za lokalno samoupravo 
- MJU, Služba za upravne enote 
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