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Odlok o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2020
Datum sprejema: 22.10.2020
Datum objave: 23.10.2020
Datum začetka veljavnosti: 24.10.2020

Na podlagi Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), 46. b. 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, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 1., 5., 60. in 81. člena Statuta
Občine Hoče-Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2018 in št. 27/2020), ob upoštevanju
določb 3. in 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ZRLI (Uradni list RS, št. 26/07-
uradno prečiščeno besedilo, 6/18-odl. US in 52/20) in zaradi izrednih epidemioloških okoliščin ob
pojavu koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica dne 22.10.2020,
na 13. redni seji sprejel naslednji
 

ODLOK
O RAZPISU SVETOVALNEGA REFERENDUMA S POSEBNO E-GLASOVNICO O VPRAŠANJU

 
Sprememba poštne številke prebivalcem krajevne skupnosti Rogoza, ki uporablja poštno številko 2204
Občine Miklavž na Dravskem polju, v poštno številko 2311 Hoče (Občina Hoče-Slivnica)
 
I.  Vrsta referenduma
 

1. člen
Občinski svet Občine Hoče-Slivnica razpisuje svetovalni referendum s posebno e-glasovnico, na
katerem se bo odločalo o naslednjem vprašanju:
»Ali ste za to, da se spremeni prebivalcem krajevne skupnosti Rogoza poštna številka 2204 Miklavž na
Dravskem polju v poštno številko 2311 Hoče.«
 
II.  Besedilo vprašanja
 

2. člen
Na svetovalnem referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z e-glasovnico.
Vprašanje, o katerem se bo odločalo na svetovalnem referendumu, se glasi:
»Ali ste za to, da se spremeni prebivalcem krajevne skupnosti Rogoza poštna številka 2204 Miklavž na
Dravskem polju v poštno številko 2311 Hoče?«
 
III.  Navodilo za glasovanje
 

3. člen
Občan, ki je volilni upravičenec je po pošti prejel dopis z navodili za glasovanje in unikatno kodo za
oddajo e-glasovnice, ločeno pa še številko občana.
Glasuje se tako, da se elektronsko označi beseda »ZA«, če se glasovalni upravičenec strinja s
spremembo poštne številke oziroma »PROTI«, če se s spremembo ne strinja.

ZA             PROTI
 
 
 

4. člen
Glasovanje na svetovalnem referendumu s posebno e-glasovnico za referendumsko vprašanje se
izvede na delu območja Občine Hoče-Slivnica – Krajevna skupnost Rogoza, kjer uporabljajo poštno
številko 2204 Miklavž.
 
IV.  Dan razpisa referenduma
 

5. člen
Za dan razpisa svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo svetovalnega referenduma, se določi 23.10.2020.
 
V.  Dan glasovanja
 

6. člen
Glasovanje na svetovalnem referendumu s posebno e-glasovnico se izvede v nedeljo, 29.11.2020.
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VI.  Lokacija glasovanja
 

7. člen
Glasovanje bo potekalo preko svetovnega medmrežja. Obenem bo omogočeno glasovanje na
glasovalni enoti, na dan predčasnega glasovanja in na dan glasovanja v stavbi Krajevne skupnosti
Rogoza, Rogoška cesta 60, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
 
VII.  Končne določbe
 

8. člen
Postopek za izvedbo svetovanega referenduma s posebno e-glasovnico vodi Občinska volilna komisija
Občine Hoče-Slivnica, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno
samoupravo, po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in ljudski iniciativi.
Finančna sredstva za izvedbo svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico se zagotovijo iz
proračuna Občine Hoče-Slivnica.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
 
Številka: 041-0004/2020 
Datum: 22.10.2020 
 

 Občina Hoče-Slivnica
 dr. Marko Soršak, župan

 


