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Na podlagi četrtega odstavka 47. člena Zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 30/18), 
73. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/17 – UPB1) in v skladu s 16.a 
členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 6/18 – odl. US) izdajam 
 

Odredbo o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov 
 

1. člen 
(1) Besedilo obrazca podpore volivca z osebnim podpisovanjem zahtevi za razpis naknadnega  
referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje 
Jezersko, sprejetega na 27. redni seji Občinskega sveta Občine Jezersko dne 26. 6. 2018, ki jo je podal 
pobudnik Primož Muri dne 3. 7. 2018, se glasi: 
 

PODPORA VOLIVCA ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA 
  
Podpisani/a  
ime in priimek:  
 
..................................................................................................  
 
rojen/a:  
 
..................................................................................................  
 
stalno prebivališče :  
kraj:  
 
……….......................................................................................  
 
ulica : 
 
.................................................................................  
 
hišna št.:….............. 
 

dajem podporo zahtevi za: NAKNADNI REFERENDUM 
  
o uveljavitvi Odloka o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje 
Jezersko, sprejetega na 27. redni seji Občinskega sveta Občine Jezersko dne 26. 6. 2018, ki 
jo je podal pobudnik Primož Muri dne 3. 7. 2018.  
 
Podpis volivca/ke:  
 
................................................  
 
NAVODILO:  
 
1. Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami.  
 
2. Izpolnjeni obrazec podpišete pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence 
volilne pravice  glede na vaše stalno prebivališče (Upravna enota Kranj).  
 
_________________________________________________  
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IZPOLNI URADNA OSEBA:  
 
 
V …………………………., dne ........................                               
……………………................................  
        podpis uradne osebe 
 

M.P. 
 
 
OBVESTILO: Evidenca podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega 
referenduma je uradna tajnost. 
  
(2) Volivci lahko dajo svojo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega 
državnega portala e-uprava s kvalificiranim elektronskim podpisom. 
 

2. člen 
Velikost obrazca podpore volivca je 210 x 297 mm (format A4), uporablja se sprednja stran. 
 

3. člen 
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma iz 1. člena te 
odredbe je od 4. 9. 2018 do 9. 10. 2018. Naknadni referendum velja za območje celotne Občine 
Jezersko. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj 5 % volivcev v občini. 
 

4. člen 
Obrazec za podporo volivca zagotovi Občina Jezersko brezplačno in je na voljo volivcem pri državnem 
organu, pristojnem za vodenje evidence volilne pravice. 

 
5. člen 

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko. 
 
 
Številka: 040-2/2018-3 
Datum: 10.7.2018 
        Župan Občine Jezersko 
        Jurij Rebolj 
 


