
Navodila za oddajo podpisa podpore referendumu 
 

"PROTI diskriminaciji invalidov in  
rušenju invalidskih organizacij" 

 
 
1. OSEBNO NA UPRAVNI ENOTI ALI KRAJEVNEM URADU  
 

a. Na upravno enoto ali krajevni urad se odpravite v njihovem poslovnem času. 
Upravne enote imajo praviloma poslovni čas: vsak dan od 8.00 do 15.00, razen v sredo, 
ko delajo do 17.00, in v petek, ko delajo do 13.00 (nekatere upravne enote imajo tudi 
daljši čas poslovanja).  
 
Krajevni uradi imajo praviloma krajši čas uradnih ur in ne delajo vse dni v tednu, zato se 
morate predhodno pozanimati, kdaj delajo.  
 

Podpis podpore referendumu "PROTI diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih 
organizacij" lahko oddate na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Sloveniji ne 
glede na kraj stalnega ali začasnega bivališča! 
 

b. S seboj vzemite veljaven osebni dokument: osebno izkaznico, potni list ali vozniško 
dovoljenje.  
 

c. S čitljivimi,velikimi tiskanimi črkami izpolnite osebne podatke na obrazcu. Bodite še 
posebej pozorni, da boste zapisali podatke, ki so navedeni na vaših uradnih dokumentih.  

 

d. Če ste svoj obrazec dobili na upravni enoti ali krajevnem uradu, je zelo pomembno, 
da poleg svojih osebnih podatkov pravilno določite, kateri zahtevi dajete podporo. To 
storite tako, da med naštetimi možnostmi  

 
obkrožite možnost A. ZR /, 

v okvirček napišete številko "518" 
in na črto napišete besede: "PROTI diskriminaciji invalidov in  

rušenju invalidskih organizacij". 
 

Pravilno izpolnjena vrstica izgleda tako:  
 
A. ZR / 518 ZAKONODAJNI REFERENDUM ____________________________________  

______"PROTI diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih organizacij" ____  
 
(Na prednatisnjenih obrazcih, ki jih delijo NSIOS in vanj povezane invalidske organizacije, so ti 

podatki že izpolnjeni.)  
 

e) Obrazec lastnoročno podpišite pred upravnim delavcem na upravni enoti ali 
krajevnem uradu. Če boste obrazec izpolnili doma ali na stojnici pred upravno enoto, 
pustite prostor za podpis prazen in se podpišite šele pred upravnim delavcem. 

 

f) Podpisanega obrazca ne dajajte drugim ljudem, ki bi vas zanj prosili v bližini 
upravne enote ali krajevnega urada.  

 



g) Obrazec čim prej pošljite po navadni pošti na naslov: ZVEZA PARAPLEGIKOV 
SLOVENIJE, Štihova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija. 

 

2. ELEKTRONSKA ODDAJA PODPISA  
 

Če uporabljate računalnik in položnice plačujete od doma preko računalnika (to pomeni, da 
imate bančni certifikat oz. kvalificirano digitalno potrdilo, kakršno je AC-NLB, SIGEN-CA, 
PostarCA ipd.), je najhitrejši in najlažji način oddaje podpore referendumu "PROTI 
diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih organizacij" elektronska oddaja podpisa.  
 
Podporo lahko elektronsko oddate na portalu e-uprave na naslovu:  
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=844. Da bi olajšali elektronsko oddajo 
podpore, bomo na spletni strani www.nsios.si in mnogih drugih spletnih straneh invalidskih 
organizacij objavili neposredno povezavo na omenjeno spletno stran e-uprave.  
 
POZOR!!!: Na elektronskem obrazcu ne bodo izpolnjeni podatki v rubriki:  
 
A. ZR/    ZAKONODAJNI REFERENDUM  
 
Zato morate v zgornji pravokotnik vpisati šifro 518,  
v spodnji pravokotnik pa geslo "PROTI diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih 
organizacij".  
 
Pravilno izpolnjen del tega obrazca je tako:  
A. ZR/ 518  
 
ZAKONODAJNI  
REFERENDUM "PROTI diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih organizacij" 
 
Te podatke je treba nujno vpisati v obrazec, saj podpora v nasprotnem primeru ne bo veljavna, 
organ pa vas o tem ne bo obvestil.  

 
 
3. BOLNI IN INVALIDI  
 

Ljudje, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno na upravno enoto ali krajevni urad, 
lahko podporo referendumu "PROTI diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih 
organizacij" oddajo na svojem domu pred uradno osebo upravne enote, ki bolnega ali 
invalidnega človeka obišče na domu.  
 
Zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočite po telefonu, preko e-pošte ali navadne 
pošte (priložen blago zeleni obrazec) čim prej. V zahtevi morajo biti navedeni osebni podatki: 
ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in telefonska številka, z navedbo, da se zaradi 
bolezni ali invalidnosti ne morete osebno zglasiti pred upravnim organom. Zdravstvenega 
stanja ni treba dokazovati, zadošča le navedba, da je državljanka ali državljan bolan ali 
invaliden.  
 
Upravni organ volivca po telefonu obvesti o obisku na njegovem domu. Državljanka oz. 
državljan, ki je tako oddal podporo, izpolnjen obrazec posreduje svojemu sorodniku ali 
prijatelju, ki bo poskrbel, da bo obrazec prišel do vaše invalidske organizacije ali pa ga pošlje 
na naslov:  
 



ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE, Štihova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija. 
 

 
 

4. ODDAJA PODPORE V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA STAREJŠE  
  OBČANE IN ZAVODIH, V KATERIH PREBIVAJO INVALIDI 

 
Državljanke in državljani, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše 
občane, zavodih za invalide in podobnih zavodih, ter osebe na prestajanju zaporne kazni 
lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to 
pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. Možnost oddaje podpore referendumu  
"PROTI diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih organizacij" mora biti objavljena 
v vsaki od omenjenih ustanov, zraven pa mora biti tudi navedeno, kdo je pooblaščena 
oseba.  
 
Ljudje, ki živijo v teh zavodih, se obrnejo na pooblaščeno osebo, izpolnijo prvi del obrazca in 
se lastnoročno podpišejo pred pooblaščeno osebo organa oziroma zavoda. Pooblaščena 
oseba volivčevo identiteto preveri na podlagi vpogleda v osebni dokument (osebna izkaznica, 
potni list ali vozniško dovoljenje) ter volivčev podpis potrdi z lastnoročnim podpisom (na levi 
strani obrazca – vzporedno s podpisom volivca) in žigom organa oziroma zavoda.  
 
Državljanka oz. državljan, ki je tako oddal podporo, izpolnjen obrazec posreduje svojemu 
sorodniku ali prijatelju, ki bo poskrbel, da bo obrazec prišel do vaše invalidske organizacije, 
ali pa ga pošlje na naslov:  
 
ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE, Štihova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija. 

 
 

5. VOLIVCI, KI STALNO ALI ZAČASNO PREBIVAJO V TUJINI  
 

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko 
svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-
konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju DKP) ali oseba, ki jo 
za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (v 
nadaljevanju MZZ).  
 
Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba 
volivčevo identiteto preveri na podlagi vpogleda v osebni dokument ter volivčev podpis potrdi 
z lastnoročnim podpisom (na levi strani obrazca – vzporedno s podpisom volivca) in žigom 
diplomatsko-konzularnega predstavništva oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto 
potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ.  
 
Državljanka oz. državljan, ki je tako oddal podporo, izpolnjen obrazec pošlje na naslov:  
 

ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE  
Štihova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija. 

 
Podporo referendumu "PROTI diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih organizacij" 

lahko vsak državljan odda samo enkrat po enem od opisanih načinov! 


