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Številka: 040-3/2016/5 (1322-10) 
Datum:              20. 1. 2016 
 
Zadeva:  Zbiranje podpisov volivcev - podpora zahtevi za vložitev dveh 

predlogov zakonov v postopek sprejema  
 
Državni zbor Republike Slovenije nas je obvestil, da je Gvido Novak, kot zastopnik in 
predsednik dveh sindikatov, in sicer Konfederacije slovenskih sindikatov in Sindikatov vojakov 
Slovenije, na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi1, vložil pobudo volivcem za 
vložitev zahteve za začetek postopka za sprejem dveh zakonov in sicer:  
 

- Predlog zakona o minimalnih pravicah delavcev in  
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi.  

 
V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobudi izpolnjujeta z zakonom določene pogoje, 
zato je predsednik Državnega zbora določil enotno za oba zakonska predloga, da je prvi dan 
roka za zbiranje podpisov volivcev ponedeljek, 25.1. 2016, zadnji, šestdeseti dan za 
zbiranje podpisov pa četrtek, 24. 3. 2016. 
 
Za zbiranje podpor sta določeni gesli in aktivirani šifri za vnos v evidenco volilne pravice in 
sicer:  
 

ZAKON GESLO ŠIFRA 

   

Predlog zakona o minimalnih pravicah delavcev ZA DELAVCE 668 

   

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o obrambi 

ZA VOJAKE 669 

   

 
V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu2. Obrazci in 
vzorci pravilno izpolnjenih obrazcev so priloga tega dopisa.  
 
Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec 
za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo predlogu za vložitev predloga 
zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu za 
vsak zakon samo enkrat, seveda pa lahko podpre oba zakona ali samo enega. 
 
Glede na določbo 16.b člena ZRLI, lahko volivci, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, 
domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju 

                                                      
1 Uradni list RS, št. 26/2007- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZRLI 
2 Odredba o določitvi obrazca podpore volivca (Uradni list RS, št. 43/94, 93/01 in 74/06). 
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zaporne kazni, svojo podporo izrazijo tako, da njihovo istovetnost na obrazcu potrdi posebej za 
to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda.  
 
Volivec izpolni predpisani obrazec in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa 
oziroma zavoda. Pooblaščena oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni 
dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna 
listina) in volivčev podpis potrdi s svojim lastnoročnim podpisom (na levi strani obrazca - 
vzporedno s podpisom volivca) ter žigom organa oziroma zavoda. Volivec tako izpolnjen in 
potrjen obrazec podpore pošlje pobudniku.  
 
Za podporo Predlogu zakona o minimalnih pravicah delavcev na naslov: 
 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
p.p. 3704  
1000 Ljubljana  
 
Za podporo Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi na naslov: 
 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
p.p. 56 
2310 Slovenska Bistrica 
 
Pobudnik poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti za vpis podpore v evidenco volilne 
pravice.  
 
Uradna oseba upravne enote je dolžna preveriti ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, 
ali je morebiti že dal podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani pooblaščene 
osebe organa oziroma zavoda. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka 
roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je 
podporo že dal ali, da njegova identiteta ni bila preverjena s strani pooblaščene osebe, upravni 
organ o tem pisno obvesti pobudnika in volivca. Upravna enota potrjene in nepotrjene obrazce 
vrne pobudniku. 
 
Skladno z določbami ZRLI, se je na izvajanje potrjevanja podpor potrebno ustrezno pripraviti in 
določiti oziroma pooblastiti osebo, zaposleno v zavodu oziroma organu (npr: socialno delavko, 
osebo odgovorno za prijavo prebivališča itd.), katera bo preverjala identiteto volivcev in 
potrjevala podpis volivca na predpisanih obrazcih za podajo podpore, ki vam jih pošiljamo v 
prilogi. Prazne obrazce je dovoljeno tudi kopirati. 
 
Za vsa dodatna pojasnila smo dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah in e-naslovih: 
 

- 01/428-48-15 
- 01/428-40-64 
- e-naslov: 
- Mirjana.Stefanic@gov.si 
- Alenka.Colja@gov.si 

 
S spoštovanjem, 
 
Pripravila: 
Mirjana Štefanič Nina Gregori 
višja svetovalka I generalna direktorica 
 višja sekretarka 
Priloga:  
1. obrazec podpore volivca (3 x)  
2. vzorec izpolnjenega obrazca podpore (2x)  
3. Predlog zakona o minimalnih pravicah delavcev 
4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi.  
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