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Župan Občine Trzin 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18; v 
nadaljevanju: ZLS), 3. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 6/18 – odl. US; v nadaljevanju: ZRLI) in 62. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 
4/00,5/03, 2/06, 8/06; v nadaljevanju Statut), o pobudi za razpis referenduma o Odloku o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV-1. del, sprejetega na 5. 
izredni seji Občinskega sveta Občine Trzin dne 21. maja 2018, izdajam  

SKLEP 

o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov  
 

1. člen  
 
Besedilo obrazca podpore volivca z osebnim podpisovanjem zahtevi za razpis naknadnega referenduma o Odloku o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV-
1. del (Uradni vestnik OT, št. 6/2018), sprejetega na 5. izredni seji Občinskega sveta Občine Trzin dne 21. maja 2018, ki 
so jo podali pobudniki s prvopodpisanim Romeom Podlogarjem, se glasi:  

» 
PODPORA VOLIVCA ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA  

 
Podpisani (ime in priimek): _________________________________________  
 
rojen: _____________________________  
 
stalno prebivališče (kraj, ulica, hišna št.): _____________________________________________ 
  
občina: ________________________________  
 

dajem podporo zahtevi za razpis NAKNADNEGA REFERENDUMA  
 
 
o Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 
KRIŽIŠČE JV-1. del, sprejetega na 5. izredni seji Občinskega sveta Občine Trzin dne 21. maja 2018, ki so jo podali 
pobudniki s prvopodpisanim Romeom Podlogarjem, z referendumskim vprašanjem: 

»Ali se strinjate z zavrnitvijo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote 
urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV-1 del, sprejetega dne 21. 5. 2018 na 5. izredni seji Občinskega sveta Občine 
Trzin?« 

 

Kraj: _________________, Datum: ________________  

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 Domžale).  

_______________________________________________________________________________________  

IZPOLNI URADNA OSEBA  

V ____________________, dne: _______________ M.P. Podpis uradne osebe: « 

 

OBVESTILO: Evidenca podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma je uradna tajnost.  
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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 tega sklepa je od 
3.9.2018 do 7.10.2018. Naknadni referendum velja za območje celotne Občine Trzin. Občinski svet mora razpisati 
referendum, če to zahteva najmanj 5 % volivcev v občini.  

 

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

 

5. člen  
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

Št. 042-0003/2018-25  
Trzin, 31.8.2018                                                                                                               Župan Občine Trzin 

                                                 Peter Ložar, l.r.  
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