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Štev.: 21/razširitev 
Datum: 15.4.2021 
 
 
ZADEVA: Predlog Akta o razpisu referenduma  
 
PRAVNA PODLAGA: 46. člen Zakona o lokalni samoupravi ZLS (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), 16. člen 
Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
2/11 ter 67/15), 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)  

 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radenci 
 
GRADIVO OBRAVNAVAL:  
 
POROČEVALEC: Občinska uprava Občine Radenci 
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radenci sprejme Akt o razpisu 

referenduma o vprašanju:  
 
1-»Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju 
ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci št. 031-0004/2020-7, z dne 
29.12.2020, ki v 39. točki 1. člena določa, da se termin “Titovo cesto” zamenja s terminom 
“Cesto osamosvojitve Slovenije”, ki je bil sprejet v skrajšanem postopku na 19. redni seji 
Občinskega sveta Občine Radenci dne 29.12.2020?” 
 
 
OBRAZLOŽITEV:                 V prilogi 
 

Roman LELJAK, 
ŽUPAN OBČINE RADENCI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PRILOGE: 
- predlog  akta in 
- obrazložitev akta 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
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I. OBRAZLOŽITEV: 
 
Občinski svet Občine Radenci je na svoji 19. redni seji dne 29.12.2020 sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Zdraviliškem kraju 
Radenci, št. 031-0004/2020-7, z dne 29.12.2020. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 
71/20, dne 31.12.2020. 
 
Vložena je bila Pobuda volilvcem za razpis referenduma pobudnika Franca Vukajča z dne 
5.1.2021 ter  dne 12.4.2021 dostavljeno 331 overjenih podpisov na Upravni enoti Gornja 
Radgona – za podporo Pobudi za vložitev zahteve razpis naknadnega referenduma o 
uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij 
v Zdraviliškem kraju Radenci, št. 031-0004/2020-7, z dne 29.12.2020.  
Na podlagi vložene pobude Občina Radenci predlaga sprejem  Akta o razpisu referenduma, 
na katerem se bo odločalo o naslednjem vprašanju: 
 
1-»Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju 
ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci št. 031-0004/2020-7, z dne 
29.12.2020, ki v 39. točki 1. člena določa, da se termin “Titovo cesto” zamenja s terminom 
“Cesto osamosvojitve Slovenije”, ki je bil sprejet v skrajšanem postopku na 19. redni seji 
Občinskega sveta Občine Radenci dne 29.12.2020?” 
 
Postopek, določen za referendum o splošnem aktu občine:  
- občinski svet razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta, mora pa 
ga razpisati, če to zahteva najmanj 5% volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut 
občine;  
- referendum se izvede najprej trideset in najkasneje 45 dni od dneva razpisa, v nedeljo 
ali drug dela prost dan. Z aktom o referendumu določi občinski svet vrsto referenduma, 
splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, 
besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se 
bo obkrožilo »ZA« oziroma »PROTI«, dan razpisa in dan glasovanja. Akt o razpisu 
referenduma se objavi na način, ki je s statutom določen za objavo splošnih aktov občine. 
Petnajst dni pred dnevom glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu 
referenduma v javnih občilih;  
- pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega 
sveta. Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so 
glasovali;  
- postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. Glede 
glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe 
zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s statutom 
v skladu z ZLS posamezno vprašanje drugače urejeno.  
 
Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007 – uradno 
prečiščeno besedilo in 47/2013) – v nadaljevanju ZRLI, določa:  
- akt o razpisu referenduma določa vrsto referenduma, akt o katerem se odloča na 
referendumu, besedilo vprašanja, ki se daje na referendum, dan razpisa referenduma in 
dan glasovanja na referendumu (30. člen);  
- z dnem, ki je določen kot dan razpisa referenduma, začnejo teči roki za opravila, ki so 
potrebna za izvedbo referenduma (31. člen);  
- za dan glasovanja na referendumu se določi nedelja ali drug dela prost dan. Za isti dan 
glasovanja se lahko razpišeta dva ali več referendumom (32. člen);  
- od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot trideset dni 
in ne več kakor leto dni (33. člen).  
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- najpozneje petnajst dni pred dnevom glasovanja se akt o razpisu referenduma objavi v 
medijih ali na drug način. V medijih ali na drug način se objavi tudi besedilo akta, o 
katerem se bo odločalo na referendumu. Stroški objave se krijejo iz sredstev, namenjenih 
za izvedbo referenduma (34. člen);  
- postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija. Njene naloge so:  
a- skrbi za zakonitost izvedbe referenduma,  
b- daje drugim volilnim organom strokovna navodila za izvedbo referenduma in nadzira 
njihovo delo,  
c- predpiše obrazce za izvrševanje postopka,  
d-določa enotne standarde za material in druge materialne pogoje za izvedbo 
referenduma,  
e- ugotavlja in objavlja izid referenduma,  
f-organizira izobraževanja za člane volilnih odborov, 
g-imenuje volilne odbore, 
f- opravlja druge naloge, ki jih določa ZRLI. 
 
II. FINANČNE POSLEDICE: 
 
Predlog akta ima finančne posledice na proračun Občine Radenci.  
 
III. PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme Akt o razpisu referenduma. 
 
 
 

Roman LELJAK, 
ŽUPAN OBČINE RADENCI 
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PREDLOG  
 
Na podlagi 46. 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), 16. člena Statuta Občine 
Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 ter 67/15), 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), je Občinski svet Občine Radenci na ___. redni 
seji _________ sprejel naslednji  
 
 

AKT O RAZPISU REFERENDUMA O VPRAŠANJU: 
1-preimenovanje Titove ceste v Radencih 

 
I. VRSTA REFERENDUMA IN BESEDILO VPRAŠANJA 

1. 
 

Občinski svet Občine Radenci razpisuje referendum, na katerem se bo odločalo o 
naslednjem vprašanju: 
 
VPRAŠANJE 
“Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci št. 031-0004/2020-7, z 
dne 29.12.2020, ki v 39. točki 1. člena določa, da se termin “Titovo cesto” zamenja s 
terminom “Cesto osamosvojitve Slovenije”, ki je bil sprejet v skrajšanem postopku na 
19. redni seji Občinskega sveta Občine Radenci dne 29.12.2020.” 
                 ZA                       PROTI 
 
Navodilo za glasovanje: glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalni 
upravičenec strinja s preimenovanjem Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije 
oziroma »PROTI«, če se s preimenovanjem ceste ne strinja. 
 

2. 
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, ki je 
opremljena z originalnim pečatom Občinske volilne komisije Občine Radenci. 
 

3. 
Glasovanje na referendumu za vprašanja se izvede na celotnem območju Občine Radenci. 
 

II. DAN RAZPISA REFERENDUMA 
 

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za 
izvedbo referenduma, se določi 1.5.2021. 
 

III. DAN GLASOVANJA 
 

Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 13.6.2021. 
 

 
IV. KONČNE DOLOČBE 

 
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija Občine Radenci, pri čemer 
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo, po postopku, ki ga 
določa zakon o referendumu in ljudski iniciativi. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
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Finančna sredstva za izvedbo referenduma se zagotovijo iz proračuna Občine Radenci. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Štev.:  
Datum: 

Roman LELJAK, 
ŽUPAN OBČINE RADENCI 

 


