
 

 

TABELA:  februar 2013 -  december 2020 
 
Četrti sklop je vsebinsko nadaljevanje tretjega, pri čemer so zajeti podatki od 12. februarja 2013 do 3. december 2020. 
 

Datum 
vložitve 
pobude 

Pobudnik/i 
volivcem 
za vložitev 
zahteve 

Zakon Referendumsko 
vprašanje 

Pobuda 
podprta s 
podpisi 
najmanj 
dva tisoč 
petsto 
volivcev 

Rok za 
zbiranje 
podpisov 
volivcev 

Zbranih dovolj 
podpisov 
volivcev za 
vložitev 
zahteve 

Datum 
referenduma 

4. 2. 2014 Eva Irgl  Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Zakona o varstvu 

dokumentarnega 

in arhivskega 

gradiva ter 

arhivih, EPA 

1547 - VI 

 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

varstvu 

dokumentarnega in 

arhivskega gradiva ter 

arhivih (ZVDAGA-A), 

ki ga je sprejel Državni 

zbor na seji dne 28. 

januarja  2014? 

Da. Prvi dan 

koledarskega roka 

za zbiranje 

podpisov volivk 

in volivcev je 

četrtek, 13. 2. 

2014. Zadnji, 

petintrideseti dan 

za zbiranje 

podpisov je sreda, 

19. 3. 2014. 

Ob prisotnosti 

predstavnika 

vlagateljice je bilo 

dne 26. 3. 2014 

ugotovljeno, da je 

bilo v podporo 

zahtevi za 

referendum 

priloženih najmanj 

40.700 pravilno 

izpolnjenih obrazcev 

z overjenimi  podpisi 

volivk in volivcev. 

Državni zbor je z 

Odlokom, ki ga je 

sprejel 24. 4. 2014, 

določil, da se 

glasovanje na 

referendumu izvede v 

nedeljo, 8. junija 

2014.  

10. 3. 2015 Metka Zevnik 

in Aleš Primc 

Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Zakona o 

zakonski zvezi in 

družinskih 

razmerjih 

(ZZZDR-D), EPA 

257 - VII 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih 

(EPA 257- 

VII), ki ga je sprejel 

državni zbor (na seji) 

dne 3. 3. 2015? 

Da  Prvi dan 

koledarskega roka 

za 

zbiranje podpisov 

volivk in volivcev 

je 

ponedeljek, 23. 3. 

2015. Zadnji, 

petintrideseti dan 

za 

zbiranje podpisov 

je nedelja, 26. 4. 

2015. Državni 

Pobudnika zahteve 

sta pisno zahtevo za 

razpis zakonodajnega 

referenduma vložila 

30. 10. 2015, torej še 

pred pretekom roka 

za zbiranje podpisov 

volivcev. Pobudnika 

zahteve sta izročila 

pristojnim službam 

Državnega zbora vsaj 

41.000 pravilno 

Državni zbor je z 

Odlokom, ki ga je 

sprejel 4. 11. 2015, 

določil, da se 

glasovanje na 

referendumu izvede v 

nedeljo, 20. decembra 

2015. 

http://www.dz-rs.si/wps/PA_DZ-LN-Iskalnik/EpaLinkServlet?epa=257-VII&pathPrefix=/wps/portal
http://www.dz-rs.si/wps/PA_DZ-LN-Iskalnik/EpaLinkServlet?epa=257-VII&pathPrefix=/wps/portal


 

 

zbor je 26. 3. 

2015 sprejel 

Sklep o zavrnitvi 

razpisa 

zakonodajnega 

referenduma 

(EPA 412-VII). Z 

dnem sprejetja 

sklepa se je 

zbiranje podpisov 

zaustavilo. 

Ustavno sodišče 

je z odločbo št. U-

II-1/15-20, z dne 

28. 9. 2015, sklep 

Državnega zbora 

razveljavilo. 

Upoštevaje 

Odločbo US 

lahko volivke in 

volivci svojo 

podporo k 

navedeni zahtevi 

za razpis 

referenduma 

oddajo v  

preostanku roka 

za zbiranje 

podpisov, ki 

začne teči v torek, 

27. 10. 2015, ob 

00.00, izteče pa se 

v četrtek, 26. 11. 

2015, ob 24. uri. 

izpolnjenih obrazcev 

z 

overjenimi podpisi 

volivk in volivcev, 

kar pomeni, da 

zahteva izpolnjuje 

zakonski pogoj 

iz 12.a in 16.b člena 

ZRLI. 

28. 10. 2015 Martina 

Dervarič 

Zakon o 

dopolnitvi Zakona 

o obrambi (ZObr-

E), EPA 822 - VII 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

obrambi (ZObr-E), ki 

ga je Državni zbor 

sprejel 21. 10. 2015? 

Da. Prvi dan 

koledarskega roka 

za 

zbiranje podpisov 

volivk in volivcev 

/ / 



 

 

v podporo zahtevi 

za razpis 

zakonodajnega 

referenduma o 

Zakonu o 

dopolnitvi Zakona 

o obrambi je bil 

določen za 

ponedeljek, 2. 11. 

2015. Zadnji, 

petintrideseti dan 

za zbiranje 

podpisov je bil 

določen za 

nedeljo, 6. 12. 

2015. Državni 

zbor je na seji dne 

4. 11. 2015 

sprejel Sklep o 

zavrnitvi razpisa 

zakonodajnega 

referenduma o 

Zakonu o 

dopolnitvi 

Zakona o obrambi 

(ZObr-E, EPA 

822-VII), EPA 

846-VII. 

Upoštevaje 

navedeni sklep se 

je z dnem 

sprejetja sklepa 

zbiranje podpisov 

volivcev za 

podporo zahtevi 

za razpis 

referenduma 

zaustavilo. 

Pobudnica 



 

 

zahteve za razpis 

referenduma je 

pred Ustavnim 

sodiščem sprožila 

spor o dopustnosti 

referenduma o 

uveljavitvi ZObr-

E. Ustavno 

sodišče je na svoji 

seji, 3. 12. 2015,  

odločilo, da sklep 

DZ o zavrnitvi 

razpisa 

referenduma ni v 

neskladju z 

Ustavo.  Zakon o 

dopolnitvi Zakona 

o obrambi (ZObr-

E) je bil 9. 12. 

2015 posredovan 

v objavo na 

Uradni list RS.  

4. 3. 2016 Enaindvajset 

poslank in 

poslancev 

(prvopodpisan 

Jože Tanko 

(SDS) – 

Predlog za 

razpis 

posvetovalneg

a referenduma 

o nastanitvah 

migrantov v 

Republiki 

Sloveniji 

Predlog za razpis 

posvetovalnega 

referenduma o 

nastanitvah 

migrantov v 

Republiki 

Sloveniji. EPA 

1098-VII 

Ali ste za to, da 

Državni zbor 

Republike Slovenije 

sprejme zakonodajo, v 

kateri bo določeno, da 

letno število prosilcev 

za mednarodno zaščito 

ne presega števila 

prošenj za mednarodno 

zaščito v letu 2015? 

/ / / Državni zbor je na 

18. seji 22. 4. 2016 

ob obravnavi 

Predloga za razpis 

posvetovalnega 

referenduma o 

nastanitvah 

migrantov v 

Republiki Sloveniji, 

EPA 

1098-VII,  z 

glasovanjem zavrnil 

razpis 

posvetovalnega 

referenduma. 

7. 3. 2016 Sindikat 

delavcev 

Zakonu o 

spremembah in 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

Da. Prvi dan 

koledarskega 

/ / 



 

 

migrantov 

Slovenije 

(SDMS). 

dopolnitvah 

Zakona o medijih 

(Zmed-C), EPA 

888 -VII 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

medijih, ki ga je sprejel 

Državni zbor na seji 1. 

3. 2016? 

 

roka za zbiranje 

podpisov volivk 

in volivcev v 

podporo zahtevi 

za razpis 

zakonodajnega 

referenduma o 

Zakonu o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Zakona o 

medijih, je petek, 

11. 3. 2016. 

Zadnji, 

petintrideseti dan 

za zbiranje 

podpisov 

je četrtek, 14. 4. 

2016. 

Predsednik 

Sindikata 

delavcev 

migrantov 

Slovenije Dušan 

Cvetko je v torek, 

22. marca 2016, 

predsednika 

Državnega zbora 

pisno obvestil o 

odstopu od 

pobude volivcem 

za vložitev 

zahteve za razpis 

zakonodajnega 

referenduma. 

Zbiranje podpisov 

se je z 22. 3. 2016 

ustavilo.  



 

 

11.3. 2016 Sindikat 

delavcev 

migrantov 

Slovenije 

(SDMS) 

Zakon o 

mednarodni 

zaščiti (ZMZ-1), 

EPA 958-VII 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

mednarodni zaščiti, ki 

ga je sprejel Državni 

zbor na seji dne 4. 3. 

2016? 

Da. Prvi dan 

koledarskega 

roka za zbiranje 

podpisov volivk 

in volivcev v 

podporo zahtevi 

za razpis 

zakonodajnega 

referenduma o 

Zakonu o 

mednarodni 

zaščiti,  je sreda, 

16. 3. 

2016. Zadnji, 

petintrideseti dan 

za zbiranje 

podpisov je torek, 

19. 4. 2016. 

Predsednik 

Sindikata 

delavcev 

migrantov 

Slovenije Dušan 

Cvetko je v torek, 

22. marca 2016, 

predsednika 

Državnega zbora 

pisno obvestil o 

odstopu od 

pobude volivcem 

za vložitev 

zahteve za razpis 

zakonodajnega 

referenduma. 

Zbiranje podpisov 

se je z 22. 3. 2016 

ustavilo. 

/ / 



 

 

5. 4. 2016 Predsednik 

Policijskega 

sindikata 

Slovenije 

Radivoj 

Uroševič 

Zakonu o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Zakona o varstvu 

okolja (ZVO-1l), 

EPA 973- 

VII 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

varstvu okolja (ZVO-

1l), EPA 973- 

VII, ki ga je sprejel 

Državni zbor RS 29. 3. 

2016? 

Da. Prvi dan 

koledarskega roka 

za 

zbiranje podpisov 

volivk in volivcev 

v podporo zahtevi 

za razpis 

zakonodajnega 

referenduma je 

četrtek, 14. 4. 

2016. Zadnji, 

petintrideseti dan 

za zbiranje 

podpisov je sreda, 

18. 5. 2016. 

Predsednik 

Policijskega 

sindikata 

Slovenije Radivoj 

Uroševič je v 

torek, 19. 4. 2016, 

predsednika 

Državnega zbora 

pisno obvestil o 

odstopu od 

pobude volivcem 

za vložitev 

zahteve za razpis 

zakonodajnega 

referenduma. 

Zbiranje podpisov 

se je z 19. 4. 2016 

ustavilo. 

/ / 

5. 4. 2016 Predsednik 

Policijskega 

sindikata 

Slovenije 

Radivoj 

Uroševič 

Zakonu o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Zakona o trgu 

finančnih 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

trgu finančnih 

instrumentov (ZTFIF), 

Da. Prvi dan 

koledarskega roka 

za 

zbiranje podpisov 

volivk in volivcev 

v podporo zahtevi 

/ / 



 

 

instrumentov 

(ZTFIF), 

EPA 994-VII, 

EPA 994-VII, ki ga je 

sprejel Državni zbor 

RS 29. 3. 2016? 

za razpis 

zakonodajnega 

referenduma je 

četrtek, 14. 4. 

2016. Zadnji, 

petintrideseti dan 

za zbiranje 

podpisov je sreda, 

18. 5. 2016. 

Predsednik 

Policijskega 

sindikata 

Slovenije Radivoj 

Uroševič je v 

torek, 19. 4. 2016, 

predsednika 

Državnega zbora 

pisno obvestil o 

odstopu od 

pobude volivcem 

za vložitev 

zahteve za razpis 

zakonodajnega 

referenduma. 

Zbiranje podpisov 

se je z 19. 4. 2016 

ustavilo. 

5. 4. 2016 Predsednik 

Policijskega 

sindikata 

Slovenije 

Radivoj 

Uroševič 

Zakonu o 

spremembi 

Zakona o družbi 

Slovenske 

železnice (ZDSŽ-

B), EPA 1001-VII 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

spremembi Zakona o 

družbi Slovenske 

železnice (ZDSŽ-B), 

EPA 1001-VII, ki ga je 

sprejel Državni zbor 

RS 29. 3. 2016? 

Da. Prvi dan 

koledarskega roka 

za 

zbiranje podpisov 

volivk in volivcev 

v podporo zahtevi 

za razpis 

zakonodajnega 

referenduma je 

četrtek, 14. 4. 

2016. Zadnji, 

petintrideseti dan 

/ / 



 

 

za zbiranje 

podpisov je sreda, 

18. 5. 2016. 

Predsednik 

Policijskega 

sindikata 

Slovenije Radivoj 

Uroševič je v 

torek, 19. 4. 2016, 

predsednika 

Državnega zbora 

pisno obvestil o 

odstopu od 

pobude volivcem 

za vložitev 

zahteve za razpis 

zakonodajnega 

referenduma. 

Zbiranje podpisov 

se je z 19. 4. 2016 

ustavilo. 

5. 4. 2016 Predsednik 

Policijskega 

sindikata 

Slovenije 

Radivoj 

Uroševič 

Zakonu o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Zakona o sodnih 

taksah (ZST-1C), 

EPA 

1009-VII. 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

sodnih taksah (ZST-

1C), EPA 

1009-VII, ki ga je 

sprejel Državni zbor 

RS 29. 3. 2016? 

Da. Prvi dan 

koledarskega roka 

za 

zbiranje podpisov 

volivk in volivcev 

v podporo zahtevi 

za razpis 

zakonodajnega 

referenduma je 

četrtek, 14. 4. 

2016. Zadnji, 

petintrideseti dan 

za zbiranje 

podpisov je sreda, 

18. 5. 2016. 

Predsednik 

Policijskega 

sindikata 

/ / 



 

 

Slovenije Radivoj 

Uroševič je v 

torek, 19. 4. 2016, 

predsednika 

Državnega zbora 

pisno obvestil o 

odstopu od 

pobude volivcem 

za vložitev 

zahteve za razpis 

zakonodajnega 

referenduma. 

Zbiranje podpisov 

se je z 19. 4. 2016 

ustavilo.  

25. 4. 2016 Sindikat 

delavcev 

migrantov 

Slovenije 

(SDMS) 

Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Zakona o 

upravnih taksah 

(ZUT-I), EPA 

1046-VII 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

upravnih taksah, ki ga 

je Državni zbor sprejel 

na seji 19. 4. 2016? 

Da. Predsednik 

Državnega zbora 

je 2. 5. 2016 

Sindikatu 

delavcev 

migrantov pisno 

sporočil, da 

upoštevaje 

ustavno 

utemeljene 

razloge (2. člen 

Ustave v 

povezavi s tretjim 

odstavkom 15. 

člena Ustave) 

koledarskega roka 

za zbiranje 

podpisov volivcev 

v podporo zahtevi 

za razpis 

referenduma ne 

bo določil.  

/ / 

25. 4. 2016 Sindikat 

delavcev 

Zakon o 

spremembah in 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

Da. Predsednik 

Državnega zbora 

/ / 



 

 

migrantov 

Slovenije 

(SDMS) 

dopolnitvah 

Zakona o varstvu 

kulturne dediščine 

(ZVKD- 

1D), EPA 1062-

VII 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

varstvu kulturne 

dediščine, ki ga je 

Državni zbor sprejel na 

seji 19. 4. 2016? 

je 2. 5. 2016 

Sindikatu 

delavcev 

migrantov pisno 

sporočil, da 

upoštevaje 

ustavno 

utemeljene 

razloge (2. člen 

Ustave v 

povezavi s tretjim 

odstavkom 15. 

člena Ustave) 

koledarskega roka 

za zbiranje 

podpisov volivcev 

v podporo zahtevi 

za razpis 

referenduma ne 

bo določil. 

25. 4. 2016 Sindikat 

delavcev 

migrantov 

Slovenije 

(SDMS) 

Zakon o izvajanju 

carinske 

zakonodaje 

Evropske unije 

(ZICZEU), EPA 

1066-VII 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

izvajanju carinske 

zakonodaje Evropske 

unije, ki ga je Državni 

zbor sprejel na seji 19. 

4. 2016? 

Da. Predsednik 

Državnega zbora 

je 2. 5. 2016 

Sindikatu 

delavcev 

migrantov pisno 

sporočil, da 

upoštevaje 

ustavno 

utemeljene 

razloge (2. člen 

Ustave v 

povezavi s tretjim 

odstavkom 15. 

člena Ustave) 

koledarskega roka 

za zbiranje 

podpisov volivcev 

v podporo zahtevi 

/ / 



 

 

za razpis 

referenduma ne 

bo določil. 

28. 4. 2016 Sindikat 

delavcev 

migrantov 

Slovenije 

(SDMS) 

Zakon o 

partnerski zvezi 

(ZPZ), EPA 967-

VII 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

partnerski zvezi, ki ga 

je Državni zbor sprejel 

na seji 21. 4. 2016? 

Da. Predsednik 

Državnega zbora 

je 5. 5. 2016 

Sindikatu 

delavcev 

migrantov pisno 

sporočil, da 

upoštevaje 

ustavno 

utemeljene 

razloge (2. člen 

Ustave v 

povezavi s tretjim 

odstavkom 15. 

člena Ustave) 

koledarskega roka 

za zbiranje 

podpisov volivcev 

v podporo zahtevi 

za razpis 

referenduma ne 

bo določil. 

/ / 

28. 4. 2016 Sindikat 

delavcev 

migrantov 

Slovenije 

(SDMS) 

Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Pomorskega 

zakonika (PZ-F), 

EPA 1033-VII 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Pomorskega zakonika, 

ki ga je Državni zbor 

sprejel na seji 21. 4. 

2016? 

Da. Predsednik 

Državnega zbora 

je 5. 5. 2016 

Sindikatu 

delavcev 

migrantov pisno 

sporočil, da 

upoštevaje 

ustavno 

utemeljene 

razloge (2. člen 

Ustave v 

povezavi s tretjim 

odstavkom 15. 

/ / 



 

 

člena Ustave) 

koledarskega roka 

za zbiranje 

podpisov volivcev 

v podporo zahtevi 

za razpis 

referenduma ne 

bo določil. 

28. 4. 2016 Sindikat 

delavcev 

migrantov 

Slovenije 

(SDMS) 

Zakon o varstvu 

pred 

diskriminacijo 

(ZVarD), EPA 

1041-VII 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

varstvu pred 

diskriminacijo, ki ga je 

Državni zbor sprejel na 

seji 21. 4. 2016? 

Da. Predsednik 

Državnega zbora 

je 5. 5. 2016 

Sindikatu 

delavcev 

migrantov pisno 

sporočil, da 

upoštevaje 

ustavno 

utemeljene 

razloge (2. člen 

Ustave v 

povezavi s tretjim 

odstavkom 15. 

člena Ustave) 

koledarskega roka 

za zbiranje 

podpisov volivcev 

v podporo zahtevi 

za razpis 

referenduma ne 

bo določil. 

/ / 

18. 7. 2016 Sindikat 

delavcev 

migrantov 

Slovenije – 

SDMS 

Zakonu o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Zakona o 

dedovanju (EPA 

1034-VII, ZD-C) 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

dedovanju (ZD-C), ki 

ga je Državni zbor 

sprejel 12. 7. 2016) 

Da. Predsednik 

Državnega zbora 

je kot prvi dan 

koledarskega roka 

za zbiranje 

podpisov v 

podporo zahtevi 

za razpis 

referenduma  

/ / 



 

 

določil četrtek, 1. 

9. 2016. Zadnji, 

petintrideseti dan 

za zbiranje 

podpisov je sreda, 

5. 10. 2016. V 

18. 7. 2016 Sindikat 

delavcev 

migrantov 

Slovenije – 

SDMS 

Zakonu o 

ugotavljanju 

katastrskega 

dohodka EPA 

1253-VII, ZUKD-

2), 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

ugotavljanju 

katastrskega dohodka 

ZUKD-2, ki ga je 

Državni zbor sprejel 

12. 7. 2016? 

Da. Predsednik 

Državnega zbora 

je kot prvi dan 

koledarskega roka 

za zbiranje 

podpisov v 

podporo zahtevi 

za razpis 

referenduma  

določil četrtek, 1. 

9. 2016. Zadnji, 

petintrideseti dan 

za zbiranje 

podpisov je sreda, 

5. 10. 2016.  

/ / 

27. 09. 2016 Skupina 

poslank in 

poslancev 

(prvopodpisani 

dr. Matej T. 

Vatovec) 

Predlog za razpis 

posvetovalnega 

referenduma o 

trgovinsko-

investicijskih 

sporazumih 

CETA in TTIP, 

EPA 1481 - VII 

Ali ste za to, da 

Državni zbor sprejme 

zakona o ratifikaciji 

trgovinsko-

investicijskih 

sporazumov CETA in 

TTIP.   

 

/ / / Državni zbor na 24. 

seji 22. 11. 2016 po 

obravnavi Predloga 

za razpis 

posvetovalnega 

referenduma, ni 

sprejel sklepa, da se 

razpiše posvetovalni 

referendum. 

11. 01. 2017 Čuš Andrej Predlog za razpis 

posvetovalnega 

referenduma o 

omejitvi 

priseljevanja in 

zavrnitvi 

kvotnega sistema 

dodeljevanja 

ilegalnih 

Ali se strinjate, da 

Državni zbor sprejme 

zakonodajo, ki omejuje 

priseljevanje in zavrača 

kvotni sistem 

dodeljevanja ilegalnih 

migrantov po članicah 

Evropske unije. 

/ / / Državni zbor na 28. 

seji 24. marca 2017 

po obravnavi 

Predloga za razpis 

posvetovalnega 

referenduma ni 

sprejel sklepa, da se 

razpiše posvetovalni 

referendum. 



 

 

migrantov po 

Evropski uniji, 

EPA 1704-VII 

 

13. 2. 2017  Skupina 

poslank in 

poslancev 

(prvopodpisan

a mag. Alenka 

Bratušek) 

Predlog za razpis 

posvetovalnega 

referenduma o 

spremembi 

zakona, ki ureja 

denacionalizacijo 

o načinu vračila 

naravnih vrednot 

denacionalizacijsk

im upravičencem, 

EPA 1764 – VII 

 

Ali ste za to, da se 

zakon, ki ureja 

denacionalizacijo, 

spremeni tako, da se 

nepremičnin v 

narodnih, regijskih in 

krajinskih parkih 

denacionalizacijskim 

upravičencem ne vrača 

v naravi? 

/ / / 11. 4. 2017 je skupina 

poslank in poslancev 

(prvopodpisana mag. 

Alenka Bratušek) 

umaknila predlog za 

razpis 

posvetovalnega 

referenduma. 

15.05.2017 Vili Kovačič Zakon o izgradnji, 

upravljanju in 

gospodarjenju z 

drugim tirom 

železniške proge 

Divača–Koper 

(ZIUGDT), EPA 

1878 - VII 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

izgradnji, upravljanju 

in gospodarjenju z 

drugim tirom 

železniške proge 

Divača–Koper 

(ZIUGDT), ki ga je 

sprejel Državni zbor na 

seji dne 8. maja 

2017?. 

Da. Predsednik 

Državnega zbora 

je kot prvi dan 

koledarskega roka 

za zbiranje 

podpisov v 

podporo zahtevi 

za razpis 

referenduma  

določil petek, 19. 

5. 2017, zadnji 

dan je četrtek, 22. 

6. 2017.  

Predlagatelj je 27. 6. 

2017 pristojni službi 

DZ predal zahtevo za 

razpis referenduma. 

Kot izhaja iz 

zapisnika o štetju 

podpisov v podporo 

zahtevi, je bilo 

ugotovljeno, da je 

vlagatelj pristojnim 

službam DZ izročil 

najmanj 42.000 

pravilno izpolnjenih 

obrazcev z 

overjenimi podpisi 

volivk in volivcev. 

 

 

 

Glasovanje na 

referendumu se je 

izvedlo v nedeljo, 24. 

septembra 2017. 

 

Na podlagi sodbe 

Vrhovnega sodišča z 

dne 14. 3. 2018 v 

zvezi z odločbo 

Ustavnega sodišča z 

dne 25. 1. 2018 ter 

30. in 33. člena 

ZRLI, je Državna 

volilna komisija na 

34. seji, 27. 3. 2018 

sprejela sklep o 

določitvi datuma 

ponovnega 

glasovanja na 

zakonodajnem 

referendumu o 

Zakonu o izgradnji, 

upravljanju in 



 

 

gospodarjenju z 

drugim tirom 

železniške proge 

Divača - Koper. 

Ponovno glasovanje 

na referendumu se 

izvede v nedeljo, 13. 

5. 2018. 

 

26.09.2017 Jožef Ivan 

Ocvirk 

Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Zakona o 

zdravstveni 

dejavnosti 

(ZZDej-K), EPA 

1930 - VII 

Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

zdravstveni 

dejavnosti (ZZDej-K), 

ki ga je sprejel Državni 

zbor na seji 19. 9. 

2017?. 

Da. Predsednik 

Državnega zbora 

je kot prvi dan 

koledarskega roka 

za zbiranje 

podpisov v 

podporo zahtevi 

za razpis 

referenduma 

določil torek, 3. 

10. 2017. Zadnji 

dan za 

zbiranje podpisov 

je ponedeljek, 6. 

11. 2017. 

MNZ je 10. 11. 2017 

sporočilo, da je bilo 

evidentiranih 11.786 

podpor volivk in 

volivcev.  

/ 

13. 2. 2018 Poslanec 

Andrej Čuš  

Predlog za razpis 

posvetovalnega 

referenduma o 

omejitvi 

priseljevanja ter 

zavrnitvi 

kvotnega sistema 

dodeljevanja 

ilegalnih 

migrantov po 

Evropski uniji 

(EPA 2608-VII) 

Ali ste za to, da 

Državni zbor 

Republike Slovenije 

sprejme zakonodajo, ki 

omejuje priseljevanje v 

Republiko Slovenijo in 

zavrača kvotni sistem 

dodeljevanja ilegalnih 

migrantov po članicah 

Evropske unije? 

 

/ / / Na podlagi prvega 

odstavka 154. člena 

Poslovnika 

Državnega zbora je 

bil 22. 06. 2018 s 

prenehanjem 

mandatne dobe 

Državnega zbora 

postopek za sprejem 

predloga akta končan. 
 

27. 2. 2018 Skupina 

poslank in 

poslancev 

Predlog za razpis 

posvetovalnega 

referenduma o 

Ali ste za to, da 

Republika Slovenija 

porabi 1,2 milijardi 

/ / / Na podlagi prvega 

odstavka 154. člena 

Poslovnika DZ je bil 



 

 

(prvopodpisani 

Miha Kordiš) 

porabi 1,2 

milijardi evrov za 

Nato (EPA 2648 – 

VII) 

evrov za oborožitvene 

zahteve Nata? 

22. 06. 2018 s 

prenehanjem 

mandatne dobe DZ 

postopek za sprejem 

predloga akta končan. 

 

21. 11. 2018 Skupina 

poslank in 

poslancev 

(prvopodpisani 

Danijel 

Krivec) 

Predlog za razpis 

posvetovalnega 

referenduma o 

obravnavi 

migracij (EPA 

265-VIII) 

Ali ste za to, da 

Slovenija pristopi k 

Globalnem dogovoru o 

varnih, urejenih  in 

zakonitih migracijah, ki 

izenačuje legalne in 

ilegalne migracije? 

/ / / Državni zbor je na 4. 

seji 31. januarja 2019 

po obravnavi 

Predloga za razpis 

posvetovalnega 

referenduma ni 

sprejel sklepa, da se 

razpiše posvetovalni 

referendum. 

24. 08. 2020 Skupina 

poslank in 

poslancev 

(prvopodpisani 

Luka Mesec) 

Predlog za razpis 

posvetovalnega 

referenduma o 

sprejemu 

Predloga zakona o 

zagotavljanju 

sredstev za 

investicije v 

Slovenski vojski v 

letih 2021 do 

2026, EPA 1313 - 

VIII 

Ali ste za to, da 

Državni zbor sprejme 

Predlog zakona o 

zagotavljanju sredstev 

za investicije v 

Slovenski vojski v letih 

2021 do 2026 na 

podlagi katerega bo 

Slovenija v naslednjih 

petih letih za nakupe 

orožja, vojne tehnike in 

druge investicije v 

vojsko porabila 780 

milijonov evrov? 

/ / / Državni zbor je na 

21. seji, 27. oktobra 

2020, zavrnil sklep, 

da se razpiše 

posvetovalni 

referendum. 

6. 10. 2020 Združenje v 

Gibanju OPS - 

Osveščeni 

Prebivalci 

Slovenije, 

Ladislav 

Troha, začasni 

predsednik 

Pobuda volivcem 

za vložitev 

zahteve za razpis 

zakonodajnega 

referenduma o 

Zakonu o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Zakona o 

nalezljivih 

»Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

nalezljivih boleznih, ki 

ga je Državni zbor 

sprejel na seji 29. 9. 

2020? 

Ne. Pobuda ni 

izpolnjevala vseh 

zakonskih 

pogojev, ki 

morajo biti 

izpolnjeni 

kumulativno, zato 

ni bilo mogoče 

/ / 



 

 

boleznih (ZNB-

B), (EPA 1202-

VIII) 

določiti 

koledarskega roka 

za zbiranje 

podpisov volivcev 

v podporo zahtevi 

za razpis 

referenduma. 

 

26. 11. 2020 

 

Luka Mesec 

(poslanec) 

 

Pobuda volivcem 

za vložitev 

zahteve za razpis 

zakonodajnega 

referenduma o 

Zakonu o 

zagotavljanju 

sredstev za 

investicije v 

Slovenski vojski v 

letih 2021 do 

2026 

(ZZSISV26), 

EPA 1240. 

 

»Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o 

zagotavljanju sredstev 

za investicije v 

Slovenski vojski v letih 

2021 do 2026 

(ZZSISV26), ki ga je 

sprejel Državni zbor na 

seji dne 20. 11. 2020?«.  

 

Da. Na seji 27. 11. 

2020 je Državni 

zbor sprejel Sklep 

o nedopustnosti 

razpisa 

zakonodajnega 

referenduma o 

Zakonu o 

zagotavljanju 

sredstev za 

investicije v 

Slovenski vojski 

v letih 2021 do 

2026, zato se v 

skladu s četrtim 

odstavkom 21.a 

člena Zakona o 

referendumu in o 

ljudski iniciativi 

šteje, da pobuda 

ni bila vložena – 

obvestilo 

predsednika DZ z 

dne 27. 11. 2020. 

/ / 

 


