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Zadeva: Naknadni referendum v Občini Rogaška Slatina – ponovno pojasnilo

Spoštovani,

po elektronski pošti ste dne 17. 11. 2020 na Ministrstvo za javno upravo posredovali dopis, v 
katerem sprašujete, če mora občina za izvedbo naknadnega referenduma pridobiti še mnenja 
državnih organov ali zadošča razlaga, da je organizacija volišč in imenovanje volilnih odborov v 
pristojnosti Občinske volilne komisije. V dopisu pojasnjujete, da je bil akt o razpisu referenduma 
sprejet in uveljavljen in da postopki priprave/razgrnitve volilnih imenikov potekajo ter da ste
prejeli pobudo svetniške skupine za sklic izredne seje občinskega sveta za  preložitev izvedbe 
referenduma "zaradi ogrožanja javnega zdravja".

Ministrstvo za javno upravo je Občini Rogaška Slatina že dne 28. 10. 2020 posredovalo mnenje 
o možnosti izvedbe referenduma v trenutnih epidemioloških okoliščinah, v katerem je poudarilo, 
da Občina Rogaška Slatina razpisani referendum lahko izvede na predlagani dan glasovanja. 
Odgovor je bil pripravljen upoštevajoč veljavne predpise, ki urejajo referendum in predpise, ki 
urejajo omejitev gibanja ljudi in omejitev oziroma prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2. Poudarjeno je bilo, da sistemska zakonodaja, Zakon o lokalni 
samoupravi in Zakon o referendumu in ljudski iniciativi ne dajeta podlage za preložitev ali 
odpoved referenduma zaradi epidemije. Tudi Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 
omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list 
RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) v četrtem odstavku 1. člena določa, da omejitve iz odloka ne 
veljajo za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih 
lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank. S pravno formalnega vidika 
vztrajamo pri stališču, da za izvedbo referenduma ni ovir. Temu mnenju se pridružuje tudi 
Ministrstvo za notranje zadeve kot pripravljavec omenjenega odloka in Državna volilna komisija. 
V tem pogledu je treba stališče Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) številka 092-
157/2020-4 (548) z dne 17. 11. 2020, ki kot sicer nepristojno telo izvedbo referenduma 
odsvetuje, razumeti kot splošno priporočilo v primeru, ko zakonodaja občinskim organom 
dopušča arbitrarno odločitev, ali bo nek dogodek izvedla ali ne. V primeru naknadnega 
referenduma pa gre za obliko neposredne demokracije, sproženo s strani volivcev, zato 
občinski organi nimajo arbitrarne pravice odločati, ali in kdaj bodo referendum izvedli. Naj še 
spomnimo, da postopek sprejemanja občinskega prostorskega akta, ki je predmet 
referendumskega odločanja, ne more biti zaključen, dokler referendum ni izveden. 

Pobuda svetniške skupine  za preložitev izvedbe referenduma tako nima pravne podlage, saj je 
pristojni občinski organ o tem že glasoval takrat, ko je sprejel splošni akt o razpisu naknadnega 
referenduma o prostorskem aktu in določil dan glasovanja. Trditev o domnevni grožnji javnemu
zdravju je splošna, saj ob doslednem upoštevanju vseh priporočil NIJZ udeležba na voliščih in 
izvajanje nalog v volilnih odborih občanov ne bo dodatno ogrožala. Nenazadnje so v času 
zaostrenih zdravstvenih razmer  v več občinah organizirali predčasne ali nadomestne volitve 
(Starše, Velenje, Ajdovščina), v Mestni občini Slovenj Gradec pa pravkar potekajo priprave na 
izvedbo nadomestnih volitev v svet vaške skupnosti. Glasovanje so občine izvedle pod 
prilagojenimi higienskimi in organizacijskimi pogoji. V vsaki od občin je Občinska volilna 
komisija izdala ustrezna navodila (en volivec na volišču, eno glasovalno mesto na volišču, večje 
število pisal, ki se sproti razkužujejo, obvezna higiena rok pred vstopom na volišče,  obvezne 



maske, plastične pregrade za volilni odbor, več dni  namenjenih predčasnemu glasovanju, ipd.), 
s spoštovanjem katerih je tveganje omejila na razumni minimum. 

S spoštovanjem,

Pripravil:
Mag. Jurij Mezek Dr. Roman Lavtar
Sekretar                  Vodja službe 

Poslano:
petra.gasparic@rogaska-slatina.si
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