USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ÚSTAVA REPUBLIKY SLOVINSKO
Překlad vybraných článků do českého jazyka
(příloha č. 1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE | GENERAL PROVISIONS | VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. člen | Article 1 | Článek 1
Slovenija je demokratična republika.
Slovenia is a democratic republic.
Slovinsko je demokratická republika.

2. člen | Article 2 | Článek 2
Slovenija je pravna in socialna država.
Slovenia is a state governed by the rule of law and a social state.
Slovinsko je právní a sociální stát.

3. člen | Article 3 | Článek 3
Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici
slovenskega naroda do samoodločbe.
V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami,
po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.
Slovenia is a state of all its citizens and is founded on the permanent and inalienable right of the
Slovene nation to self-determination.
In Slovenia power is vested in the people. Citizens exercise this power directly and through
elections, consistent with the principle of the separation of legislative, executive, and judicial powers.
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(1) Slovinsko je země založená na trvalém a nezadatelném právu slovinského národa na
sebeurčení a je zemí všech svých občanek a občanů.
(2) Moc ve Slovinsku náleží lidu. Občanky a občané tuto moc vykonávají přímo či
prostřednictvím voleb, a to v souladu s principem dělby moci na moc zákonodárnou,
výkonnou a soudní.

3.a člen | Article 3a | Článek 3a
Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov
vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v
obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot.
Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše
referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali.
Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take
mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.
Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese
izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.
V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere
Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča državni zbor o predlogih takih
aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor lahko o tem sprejema stališča, vlada pa jih
upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med državnim zborom in vlado iz tega odstavka podrobneje
ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.
Pursuant to a treaty ratified by the National Assembly by a two-thirds majority vote of all deputies,
Slovenia may transfer the exercise of part of its sovereign rights to international organisations which are
based on respect for human rights and fundamental freedoms, democracy, and the principles of the rule
of law and may enter into a defensive alliance with states which are based on respect for these values.
Before ratifying a treaty referred to in the preceding paragraph, the National Assembly may call a
referendum. A proposal is passed in the referendum if a majority of voters who have cast valid votes vote
in favour of the same. The National Assembly is bound by the result of such referendum. If such
referendum has been held, a referendum regarding the law on the ratification of the treaty concerned
may not be called.
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Legal acts and decisions adopted within international organisations to which Slovenia has
transferred the exercise of part of its sovereign rights shall be applied in Slovenia in accordance with the
legal regulation of these organisations.
In procedures for the adoption of legal acts and decisions in international organisations to which
Slovenia has transferred the exercise of part of its sovereign rights, the Government shall promptly
inform the National Assembly of proposals for such acts and decisions as well as of its own activities. The
National Assembly may adopt positions thereon, which the Government shall take into consideration in
its activities. The relationship between the National Assembly and the Government arising from this
paragraph shall be regulated in detail by a law adopted by a twothirds majority vote of deputies present.
(1) Slovinsko může na základě mezinárodní smlouvy, kterou ratifikovaly nejméně dvě třetiny
všech poslanců Národního shromáždění, přenést výkon části svých suverénních práv na
mezinárodní organizace, které jsou založeny na úctě k lidským právům a základním
svobodám, demokracii, principu právního státu a dále takto může vstoupit do obranného
svazku se státy, které na těchto hodnotách stojí.
(2) Před ratifikací smlouvy uvedené v předešlém odstavci může Národní shromáždění vyhlásit
referendum. Návrh smlouvy je přijat tehdy, pokud se většina voličů, kteří v referendu platně
hlasovali, vysloví pro přijetí daného návrhu. Národní shromáždění je výsledkem takového
referenda vázáno. V případě konání daného referenda není možné svolat další referendum,
které by se týkalo zákona o ratifikaci téže mezinárodní smlouvy.
(3) Právní akty a rozhodnutí přijaté v rámci mezinárodních organizací, na které Slovinsko
deleguje výkon části svých suverénních práv, jsou ve Slovinsku prováděny v souladu s právní
úpravou těchto organizací.
(4) Při přijímání právních aktů a rozhodnutí v rámci mezinárodních organizací, na které
Slovinsko deleguje výkon části svých suverénních práv, informuje vláda neprodleně Národní
shromáždění o návrzích takovýchto aktů a rozhodnutí, stejně jako o své vlastní činnosti.
Národní shromáždění může k předloženým návrhům zaujímat stanoviska, která vláda při své
následné činnosti zohledňuje. Vztahy mezi Národním shromážděním a vládou, založené tímto
odstavcem, podrobně upraví zákon, který bude přijat dvoutřetinovou většinou hlasů
přítomných poslanců.
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9. člen | Article 9 | Článek 9
V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava.
Local self-government in Slovenia is guaranteed.
Místní samospráva je ve Slovinsku zaručena.

II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE | HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL
FREEDOMS | LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY

14. člen (enakost pred zakonom) | Article 14 (Equality before the Law) | Článek 14 (Rovnost před
zákonem)
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo,
družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Vsi so pred zakonom enaki.
In Slovenia everyone shall be guaranteed equal human rights and fundamental freedoms
irrespective of national origin, race, sex, language, religion, political, or other conviction, material
standing, birth, education, social status, disability, or any other personal circumstance.
All are equal before the law.
(1) Ve Slovinsku jsou všem zaručena stejná lidská práva a základní svobody, bez ohledu na
národnost, rasu, pohlaví, jazyk, víru, politické či jiné přesvědčení, hmotné postavení, původ,
vzdělání, sociální status, invaliditu nebo jakoukoliv další osobní skutečnost.
(2) Před zákonem jsou si všichni rovni.

15. člen (uresničevanje in omejevanje pravic) | Article 15 (Exercise and Limitation of Rights) |
Článek 15 (Vykonávání a omezování práv)
Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave.
Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine.
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Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih
določa ta ustava.
Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave
posledic njihove kršitve.
Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni
dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri.
Human rights and fundamental freedoms shall be exercised directly on the basis of the Constitution.
The manner in which human rights and fundamental freedoms are exercised may be regulated by
law whenever the Constitution so provides or where this is necessary due to the particular nature of an
individual right or freedom.
Human rights and fundamental freedoms shall be limited only by the rights of others and in such
cases as are provided by this Constitution.
Judicial protection of human rights and fundamental freedoms, and the right to obtain redress for
the violation of such rights and freedoms, shall be guaranteed.
No human right or fundamental freedom regulated by legal acts in force in Slovenia may be
restricted on the grounds that this Constitution does not recognise that right or freedom or recognises it
to a lesser extent.
(1) Lidská práva a základní svobody jsou vykonatelné přímo na základě ústavy.
(2) Zákon může stanovit způsob, jakým jsou lidská práva a základní svobody vykonávány, pokud
tak stanoví ústava, nebo pokud je to nezbytné v důsledku zvláštní povahy jednotlivého práva
či svobody.
(3) Lidská práva a základní svobody mohou být omezeny pouze právy druhých a dále, pokud tak
stanoví tato ústava.
(4) Zaručuje se soudní ochrana lidských práv a základních svobod, stejně jako právo na odčinění
následků jejich porušení.
(5) Žádná lidská práva ani základní svobody upravené zákony ve Slovinsku účinnými nelze
omezovat s odůvodněním, že je ústava nepřiznává, nebo že je přiznává v menší míře.

5

22. člen (enako varstvo pravic) | Article 22 (Equal Protection of Rights) | Článek 22 (Stejná ochrana
práv)
Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi
državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah,
dolžnostih ali pravnih interesih.
Everyone shall be guaranteed equal protection of rights in any proceeding before a court and before
other state authorities, local community authorities, and bearers of public authority that decide on his
rights, duties, or legal interests.
Každému se zaručuje stejná ochrana práv v řízeních před soudy či jinými státními orgány,
orgány místních samospráv a dalšími nositeli veřejné moci, kteří rozhodují o jeho právech,
povinnostech či právních zájmech.

25. člen (pravica do pravnega sredstva) | Article 25 (Right to Legal Remedies) | Článek 25 (Právo na
opravné prostředky)
Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč
in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti
odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.
Everyone shall be guaranteed the right to appeal or to any other legal remedy against the decisions
of courts and other state authorities, local community authorities, and bearers of public authority by
which his rights, duties, or legal interests are determined.
Každému se zaručuje právo na odvolání a další opravné prostředky proti rozhodnutí soudů a
jiných státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků a dalších nositelů veřejné moci,
kterými je rozhodováno o jeho právech, povinnostech či právních zájmech.

26. člen (pravica do povračila škode) | Article 26 (Right to Compensation) | Článek 26 (Právo na
náhradu škody)
Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge
dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim
ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.
Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki
mu je škodo povzročil.
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Everyone has the right to compensation for damage caused through unlawful actions in connection
with the performance of any function or other activity by a person or authority performing such function
or activity within a state or local community authority or as a bearer of public authority.
Any person suffering damage has the right to claim, in accordance with the law, compensation also
directly from the person or authority that has caused such damage.
(1) Každý má právo na náhradu škody, kterou mu v souvislosti s výkonem funkce nebo jiné
činnosti státního orgánu, orgánu místní samosprávy či dalšího nositele veřejné moci, způsobí
svým protiprávním jednáním osoba nebo orgán, který danou funkci nebo činnost vykonává.
(2) Poškozený má právo se v souladu se zákonem domáhat náhrady také přímo od toho, kdo mu
škodu způsobil.

43. člen (volilna pravica) | Article 43 (Right to Vote) | Článek 43 (Volební právo)
Volilna pravica je splošna in enaka.
Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen.
Zakon lahko določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci.
Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v
državne organe in organe lokalnih skupnosti.
The right to vote shall be universal and equal.
Every citizen who has attained the age of eighteen years has the right to vote and be elected.
The law may provide in which cases and under what conditions aliens have the right to vote.
The law shall provide measures for encouraging the equal opportunity of men and women in
standing for election to state authorities and local community authorities.
(1) Volební právo je všeobecné a rovné.
(2) Každý občan, který dosáhnul věku 18 let, má právo volit a být volen.
(3) Zákon může určit, v kterých případech a za jakých podmínek mají volební právo také cizinci.
(4) Zákon určí prostředky pro podporu rovných příležitostí mužů a žen při kandidování v rámci
voleb do státních orgánů a orgánů místních společenství.
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44. člen (sodelovanje pri upravljanju javnih zadev) | Article 44 (Participation in the Management of
Public Affairs) | Článek 44 (Účast na správě věcí veřejných)
Vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih
sodeluje pri upravljanju javnih zadev.
Every citizen has the right, in accordance with the law, to participate either directly or through
elected representatives in the management of public affairs.
Každý občan má právo se v souladu se zákonem účastnit na správě věcí veřejných, a to buď
přímo, nebo prostřednictvím volených zástupců.

45. člen (pravica do peticije) | Article 45 (Right to Petition) | Článek 45 (Petiční právo)
Vsak državljan ima pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splošnega pomena.
Every citizen has the right to file petitions and to pursue other initiatives of general significance.
Každý občan má právo podávat petice a účastnit se jiných iniciativ obecného významu.

IV.

a)

DRŽAVNA UREDITEV | ORGANISATION OF THE STATE | STÁTNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Državni sbor | The National Assembly | Národní shromáždění

88. člen (zakonska iniciativa) | Article 88 (Legislative Initiative) | Článek 88 (Zákonodárná
iniciativa)
Zakone lahko predlaga vlada ali vsak poslanec. Zakon lahko predloži tudi najmanj pet tisoč volilcev.
Laws may be proposed by the Government or by any deputy. Laws may also be proposed by at least
five thousand voters.
Návrhy zákonů může předkládat vláda nebo každý poslanec. Návrh zákona může být podán
také skupinou nejméně pěti tisíc oprávněných voličů.

90. člen (zakonodajni referendum) | Article 90 (Legislative Referendum) | Článek 90 (Legislativní
referendum)
Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj
štirideset tisoč volivcev.
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Referenduma ni dopustno razpisati:
-

o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic
naravnih nesreč,

-

o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za
izvrševanje državnega proračuna,

-

o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb,

-

o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali
drugo protiustavnost.

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.
Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali,
pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.
Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih
poslancev.
The National Assembly shall call a referendum on the entry into force of a law that it has adopted if
so required by at least forty thousand voters.
A referendum may not be called:
-

on laws on urgent measures to ensure the defence of the state, security, or the elimination of the
consequences of natural disasters,

-

on laws on taxes, customs duties, and other compulsory charges, and on the law adopted for the
implementation of the state budget,

-

on laws on the ratification of treaties,

-

on laws eliminating an unconstitutionality in the field of human rights and fundamental freedoms
or any other unconstitutionality.

The right to vote in a referendum is held by all citizens who are eligible to vote in elections.
A law is rejected in a referendum if a majority of voters who have cast valid votes vote against the
law, provided at least one fifth of all qualified voters have voted against the law.
Referendums are regulated by a law passed in the National Assembly by a two-thirds majority vote
of deputies present.
(1) Národní shromáždění vyhlásí referendum o účinnosti zákona, který jím byl přijat, pokud to
požaduje nejméně čtyřicet tisíc oprávněných voličů.
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(2) Takovéto referendum není přípustné vyhlásit o:
-

zákonech týkajících se opatření neodkladně nutných k zabezpečení obrany státu,
bezpečnosti nebo zmírnění následků přírodních katastrof,

-

zákonech týkajících se daní, cel a jiných povinných poplatků, a o zákonech, kterými se
provádí státní rozpočet,

-

zákonech o ratifikaci mezinárodních smluv,

-

zákonech odstraňujících protiústavnost na poli lidských práv a základních svobod či jinou
protiústavnost.

(3) Právo účastnit se hlasování v referendu mají všichni občané, kteří mají volební právo.
(4) Zákon je v referendu odmítnut, pokud se proti jeho přijetí vysloví nejméně polovina voličů,
kteří v referendu platně hlasovali, a to za podmínky, že proti zákonu hlasovala nejméně jedna
pětina všech oprávněných voličů.
(5) Referendum se řídí zákonem, který přijme Národní shromáždění alespoň dvoutřetinovou
většinou přítomných poslanců.

V. SAMOUPRAVA | SELF-GOVERNMENT | SAMOSPRÁVA

a)

Lokalna samouprava | Local Self-Government | Místní samospráva

138. člen (uresničevanje lokalne samouprave) | Article 138 (Exercise of Local Self-Government) |
Článek 138 (Výkon místní samosprávy)
Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih.
Residents of Slovenia exercise local self-government in municipalities and other local communities.
Obyvatelé Slovinska vykonávají místní samosprávu v rámci obcí a dalších územně
samosprávných celků.

139. člen (občina) | Article 139 (Municipality) | Článek 139 (Obec)
Občina je samoupravna lokalna skupnost.
Območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi
prebivalcev.
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Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja
prebivalcev na določenem območju. Zakon tudi določi območje občine.
Municipalities are self-governing local communities.
The territory of a municipality comprises a settlement or several settlements bound together by the
common needs and interests of the residents.
A municipality is established by law following a referendum by which the will of the residents in a
given territory is determined. The territory of the municipality is also defined by law.
(1) Obec je územní samosprávný celek.
(2) Území obce je tvořeno jednou či více osadami, které jsou k sobě vázány společnými potřebami
a zájmy svých obyvatel.
(3) Obec se zakládá zákonem, a to na základě předem provedeného referenda, ve kterém
obyvatelé daného území vyjádří svou vůli. Tento zákon také vymezí území obce.

140. člen (delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti) | Article 140 (Scope of Local SelfGovernment) | Článek 140 (Rozsah místní samosprávy)
V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo
samo prebivalce občine.
Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če
za to zagotovi tudi potrebna sredstva.
V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla država, opravljajo državni organi tudi
nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
The competencies of a municipality comprise local affairs which may be regulated by the
municipality autonomously and which affect only the residents of the municipality.
By law, the state may transfer to municipalities the performance of specific duties within the state
competence if it also provides the financial resources to enable such.
State authorities shall supervise the proper and competent performance of work relating to matters
vested in local community authorities by the state.
(1) Do působnosti obce spadají ty místní záležitosti, které může upravovat samostatně a které se
týkají pouze obyvatel dané obce.
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(2) Stát může zákonem na obce přenést výkon části povinností, které spadají do jeho působnosti,
pokud k tomu obcím poskytne potřebné prostředky.
(3) V záležitostech, které byly na orgány místní samosprávy přeneseny státem, vykonávají státní
orgány také dozor nad jejich náležitým a odborným výkonem.

144. člen (nadzor državnih organov) | Article 144 (Supervision by State Authorities) | Článek 144
(Dozor státních orgánů)
Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti.
State authorities supervise the legality of the work of local community authorities.
Státní orgány dozorují zákonnost práce orgánů územních samosprávných celků.

b)

Druga samouprava | Other Forms of Self-Government | Další formy samosprávy

145. člen (samouprava na področju družbenih dejavnosti) | Article 145 (Self-Government in the
Field of Social Activities) | Článek 145 (Samospráva v oblasti společenských aktivit)
Državljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo.
Državljanom se lahko z zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne
pristojnosti.
Citizens may form self-governing associations to promote their interests.
Citizens may be given the authority by law to manage through self-government particular matters
within the state competence.
(1) Občané se mohou za účelem prosazování svých zájmů samosprávně sdružovat.
(2) Zákon může občanům svěřit k samosprávnému vedení určité záležitosti z okruhu státní
působnosti.
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IX.

POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE | PROCEDURE FOR AMENDING THE CONSTITUTION |
POSTUP KE ZMĚNĚ ÚSTAVY

168. člen (predlog za začetek postopka) | Article 168 (Proposal to Initiate the Procedure) |
Článek 168 (Návrh na zahájení postupu)
Predlog za začetek postopka za spremembo ustave lahko da dvajset poslancev državnega zbora,
vlada ali najmanj trideset tisoč volilcev.
O predlogu odloči državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.
A proposal to initiate the procedure for amending the Constitution may be made by twenty deputies
of the National Assembly, the Government, or at least thirty thousand voters.
Such proposal is decided upon by the National Assembly by a two-thirds majority vote of deputies
present.
(1) Návrh na zahájení postupu vedoucího ke změně ústavy může podat dvacet poslanců
Národního shromáždění, vláda nebo skupina alespoň třiceti tisíc oprávněných voličů.
(2) O takovémto návrhu rozhoduje Národní shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných
poslanců.

170. člen (potrditev spremembe ustave na referendumu) | Article 170 (Confirmation of
Constitutional Amendments by Referendum) | Článek 170 (Potvrzení změny ústavy v referendu)
Državni zbor mora predlagano spremembo ustave predložiti v sprejem volilcem na referendumu, če
to zahteva najmanj trideset poslancev.
Sprememba ustave je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali, pod
pogojem, da se glasovanja udeleži večina vseh volilcev.
The National Assembly must submit a proposed constitutional amendment to voters for adoption in
a referendum if so required by at least thirty deputies.
A constitutional amendment is adopted in a referendum if a majority of those voting voted in favour of the
same, provided that a majority of all voters participated in the referendum.
(1) Národní shromáždění musí navrhovanou změnu ústavy předložit k přijetí oprávněným
voličům v referendu, pokud to požaduje nejméně třicet poslanců.
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(2) Změna ústavy je v referendu přijata, pokud se pro ni vysloví většina hlasujících, a to za
předpokladu, že se referenda zúčastnila většina všech oprávněných voličů.
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ZAKON O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI
ZÁKON O REFERENDU A O LIDOVÉ INICIATIVĚ
Překlad vybraných článků do českého jazyka
(příloha č. 2)
I. UVODNE DOLOČBE | I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. člen | 1. článek
Ta zakon ureja referendum o spremembi ustave, zakonodajni referendum, referendum o mednarodnih
povezavah in posvetovalni referendum o vprašanjih iz pristojnosti državnega zbora.
Ta zakon ureja tudi ljudsko iniciativo za spremembo ustave in za sprejem zakona.
(1) Tento zákon upravuje referendum o změně ústavy, legislativní referendum, referendum o
mezinárodních smlouvách a konzultativní referendum o otázkách spadajících do působnosti
Národního shromáždění.
(2) Tento zákon upravuje také lidovou iniciativu směřující ke změně ústavy nebo přijetí zákona.

2. člen | 2. článek
Referendum o ustanovitvi občine ureja poseben zakon.
V postopku za izvedbo referenduma o ustanovitvi občine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona
glede vprašanj, ki s posebnim zakonom niso drugače urejena.
(1) Referendum o utvoření obce upravuje zvláštní zákon.
(2) Na postup provádění referenda o utvoření obce se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona,
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

3. člen | 3. článek
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Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo tudi za referendum
v samoupravni lokalni skupnosti, kolikor ni s tem ali drugim zakonom drugače določeno.
Ustanovení tohoto zákona o postupu pořádání referenda se přiměřeně použijí také na referendum
pořádané v územních samosprávných celcích, pokud tento nebo jiný zákon nestanoví jinak.

II. REFERENDUM | II. REFERENDUM

1. Referendum o spremembi ustave | 1. Referendum o změně ústavy

4. člen | 4. článek
Na referendumu o spremembi ustave volivke in volivci (v nadaljnjem besedilu: volivci) odločajo o
potrditvi spremembe ustave, ki jo je sprejel državni zbor, pred njeno razglasitvijo.
V referendu o změně ústavy voličky a voliči (dále také jako „voliči“) rozhodují o potvrzení změny
ústavy, kterou přijalo Národní shromáždění, a to před jejím vyhlášením.

5. člen | 5. článek
Državni zbor razpiše referendum o spremembi ustave, če to zahteva najmanj trideset poslancev.
Zahteva za razpis referenduma iz prejšnjega odstavka se lahko vloži v sedmih dneh po sprejemu
ustavnega zakona o spremembi ustave.
(1) Národní shromáždění vyhlásí referendum o změně ústavy na žádost alespoň třiceti poslanců.
(2) Žádost o vyhlášení referenda z předešlého odstavce je možné podat do sedmi dnů od přijetí
ústavního zákona o změně ústavy.

5.a člen | 5.a článek
Zahteva za razpis referenduma se lahko nanaša na ustavni zakon o spremembi ustave v celoti oziroma
na enega ali več njegovih posameznih vsebinsko zaokroženih delov.
Zahteva za razpis referenduma se lahko nanaša na ustavni zakon o spremembi ustave v celoti, kadar
ustavni zakon vsebuje le posamezno spremembo ustave ali več med seboj povezanih sprememb ustave.
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Kadar ustavni zakon obsega več med seboj nepovezanih sprememb ustave, se zahteva za razpis
referenduma lahko nanaša le na posamezni vsebinsko zaokrožen del ustavnega zakona ali na več takih
delov. Za vsebinsko zaokrožen del ustavnega zakona se šteje del, ki vsebuje posamezno, z drugimi deli
nepovezano spremembo ustave ali več med seboj povezanih, a z ostalimi deli nepovezanih sprememb
ustave. Ob teh pogojih se lahko vloži tudi več zahtev za razpis referenduma.
Zahteva za razpis referenduma se ne sme nanašati samo na izvedbeni del ustavnega zakona o
spremembi ustave.
(1) Žádost o vyhlášení referenda se může týkat ústavního zákona o změně ústavy jako celku nebo
jeho jedné či více jednotlivých obsahově celistvých částí.
(2) Žádost o vyhlášení referenda se může týkat ústavního zákona o změně ústavy jako celku, pokud
ústavní zákon obsahuje pouze jednotlivou změnu ústavy nebo více mezi sebou souvisejících
změn ústavy.
(3) Pokud ústavní zákon obsahuje více mezi sebou nesouvisejících změn ústavy, může se žádost o
vyhlášení referenda týkat pouze jednotlivé obsahově celistvé části ústavního zákona, nebo
vícera takovýchto částí. Za obsahově celistvou část ústavního zákona se považuje část, která
obsahuje samostatnou, s dalšími částmi nesouvisející změnu ústavy nebo více mezi sebou
vzájemně souvisejících, avšak se zbylými částmi nesouvisejících změn ústavy. Za těchto
podmínek je možné podat také více žádostí o vyhlášení referenda.
(4) Žádost o vyhlášení referenda se nesmí týkat pouze prováděcí části ústavního zákona o změně
ústavy.

5.b člen | 5.b článek
Zahteva za razpis referenduma mora vsebovati opredelitev predmeta referenduma v skladu s 5.a
členom tega zakona in referendumsko vprašanje v skladu z opredelitvijo predmeta referenduma.
Zahtevi morajo biti priloženi podpisi najmanj trideset poslancev na poimenskem seznamu.
(1) Žádost o vyhlášení referenda musí obsahovat vymezení předmětu referenda v souladu se
článkem 5.a tohoto zákona a dále otázku v referendu pokládanou, a to v souladu s vymezeným
předmětem referenda.
(2) K žádosti musí být přiloženy podpisy nejméně třiceti poslanců na jmenném seznamu.
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5.c člen | 5.c článek
Če se zahteva za razpis referenduma nanaša na ustavni zakon o spremembi ustave v celoti, se
referendumsko vprašanje glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi sprememba ustave, vsebovana v ustavnem
zakonu, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne …?".
Če se zahteva za referendum nanaša samo na posamezen vsebinsko zaokrožen del ustavnega zakona o
spremembi ustave, se referendumsko vprašanje glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi sprememba ustave,
vsebovana v … (navesti alineo, odstavek, člen ali člene ustavnega zakona, ki vsebujejo posamezen
vsebinsko zaokrožen del ustavnega zakona), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne …?".
Če se zahteva za razpis referenduma nanaša na več posameznih, vsebinsko zaokroženih delov
ustavnega zakona o spremembi ustave, se referendumsko vprašanje oblikuje za vsak tak del posebej v
skladu s prejšnjim odstavkom in se glasuje o vsakem referendumskem vprašanju posebej.
(1) Pokud se žádost o vyhlášení referenda týká ústavního zákona o změně ústavy jako celku, pokládá
se v referendu otázka: „Souhlasíte s tím, aby nabyla účinnosti změna ústavy, obsažená
v ústavním zákoně přijatém Národním shromážděním dne …?“.
(2) Pokud se žádost o vyhlášení referenda týká pouze jednotlivé obsahově celistvé části ústavního
zákona o změně ústavy, otázka pokládaná v referendu zní: „Souhlasíte s tím, aby nabyla
účinnosti změna ústavy, obsažená v … (uveďte alineu, odstavec, článek nebo články ústavního
zákona, které obsahují jednotlivou obsahově celistvou část ústavního zákona), kterou přijalo
Národní shromáždění dne …?“.
(3) Pokud se žádost o vyhlášení referenda týká více jednotlivých obsahově celistvých částí ústavního
zákona o změně ústavy, formuluje se pro každou z těchto částí otázka pokládaná v referendu
zvlášť, a to v souladu s předchozím odstavcem, přičemž o každé z těchto otázek se také zvlášť
hlasuje.

5.č člen | 5.č článek
Če v zahtevi predmet referenduma ni opredeljen v skladu s 5.a členom tega zakona ali če
referendumsko vprašanje ni oblikovano v skladu z opredelitvijo predmeta referenduma in 5.c členom tega
zakona, predsednik državnega zbora pred sejo ali državni zbor na seji pozove predlagatelje, naj zahtevo v
določenem roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, ustrezno dopolnijo oziroma popravijo. Če tega ne
storijo, državni zbor odloči, da referenduma ne razpiše.
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V primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagatelji zahteve v osmih dneh po odločitvi državnega
zbora, da referenduma ne razpiše, zahtevajo, naj to odločitev preizkusi ustavno sodišče. Predstavnik
predlagateljev o tem obvesti državni zbor. O taki zahtevi odloči ustavno sodišče v tridesetih dneh po
prejemu zahteve. Če ustavno sodišče ugotovi, da je odločitev državnega zbora neutemeljena, jo
razveljavi.
(1) V případě, že předmět referenda není v žádosti vymezen v souladu se zněním článku 5.a tohoto
zákona, nebo pokud otázka pokládaná v referendu není vytvořena v souladu s vymezením
předmětu referenda a článkem 5.c tohoto zákona, předseda Národního shromáždění před
schůzí nebo Národní shromáždění na své schůzi vyzve předkladatele žádosti, aby žádost ve
stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než tři dny, odpovídajícím způsobem doplnili či
opravili. Pokud takto neučiní, Národní shromáždění rozhodne, že referendum nevyhlásí.
(2) V případě uvedeném v předešlém odstavci mohou předkladatelé žádosti do osmi dnů po
rozhodnutí Národního shromáždění o tom, že referendum nevyhlásí, požadovat, aby dané
rozhodnutí přezkoumal Ústavní soud. Zástupce předkladatelů o tomto informuje Národní
shromáždění. O této žádosti rozhodne Ústavní soud do třiceti dnů od jejího doručení. Pokud
Ústavní soud shledá, že rozhodnutí Národního shromáždění je neopodstatněné, prohlásí jej za
neplatné.

5.d člen | 5.d článek
Državni zbor razpiše referendum v osmih dneh po vložitvi zahteve oziroma po predložitvi dopolnjene
oziroma popravljene zahteve ali po prejemu odločitve ustavnega sodišča, s katero razveljavi odločitev
državnega zbora, da referenduma ne razpiše.
Národní shromáždění vyhlásí referendum do osmi dnů od podání žádosti nebo od předložení doplněné
nebo opravené žádosti nebo od doručení rozhodnutí Ústavního soudu, kterým se rozhodnutí Národního
shromáždění o nevyhlášení referenda prohlašuje za neplatné.

6. člen | 6. článek
Sprememba ustave je na referendumu potrjena, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so veljavno
glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina vseh volivcev.
Ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, po potrditvi volilnih imenikov na spletnih
straneh ministrstva objavi število volilnih upravičencev, ki imajo pravico glasovati na referendumu.
(1) Změna ústavy je v referendu potvrzena, pokud se pro ni vysloví většina voličů, kteří platně
hlasovali, a to za podmínky, že se hlasování zúčastnila většina všech voličů.
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(2) Ministerstvo, které je odpovědné za vedení evidence voličů, po ověření seznamu voličů zveřejní
na svých webových stránkách počet osob oprávněných v referendu hlasovat.

7. člen | 7. článek
Če je sprememba ustave na referendumu potrjena, državni zbor razglasi ustavni zakon o spremembi
ustave.
Če se je na referendumu odločalo o delu ustavnega zakona o spremembi ustave, ki na referendumu ni
bil potrjen, državni zbor razglasi ustavni zakon o spremembi ustave v delu, ki je bil na referendumu
potrjen, in v delu, ki ni bil predmet referenduma.
(1) Pokud je změna ústavy v referendu potvrzena, Národní shromáždění ústavní zákon o změně
ústavy vyhlásí.
(2) Pokud se v referendu rozhodovalo o části ústavního zákona o změně ústavy, která nebyla
v referendu potvrzena, vyhlásí Národní shromáždění ústavní zákon o změně ústavy v té části,
která byla v referendu potvrzena, a v části, která nebyla předmětem referenda.

8. člen | 8. článek
Dve leti po razglasitvi odločitve na referendumu državni zbor ne sme sprejeti ustavnega zakona o
spremembi ustave, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.
Dva roky po vyhlášení rozhodnutí vzešlého z referenda nesmí Národní shromáždění přijmout ústavní
zákon o změně ústavy, který by byl obsahově v rozporu s rozhodnutím voličů.

2. Zakonodajni referendum | 2. Legislativní referendum

9. člen | 9. článek
Na zakonodajnem referendumu volivci odločajo o potrditvi zakona, ki ga je sprejel državni zbor, pred
njegovo razglasitvijo.
V legislativním referendu voliči rozhodují o potvrzení zákona, který přijalo Národní shromáždění, a to
před jeho vyhlášením.
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11. člen | 11. článek
Državni zbor lahko razpiše zakonodajni referendum po lastni odločitvi na pobudo najmanj desetih
poslancev, poslanske skupine, predlagatelja zakona ali vlade (v nadaljnjem besedilu: pobuda državnemu
zboru).
Pobuda državnemu zboru se vloži v sedmih dneh po sprejemu zakona.
O pobudi iz prejšnjega odstavka državni zbor odloči v osmih dneh. Odločitev o razpisu referenduma
sprejme državni zbor z večino glasov vseh poslancev.
(1) Národní shromáždění může vyhlásit legislativní referendum na základě vlastního rozhodnutí, a
to z podnětu nejméně deseti poslanců, poslaneckého klubu, předkladatele zákona nebo vlády
(dále také jako „podnět Národnímu shromáždění“).
(2) Podnět Národnímu shromáždění se podává do sedmi dnů od přijetí zákona.
(3) O podnětu z předešlého odstavce Národní shromáždění rozhodne do osmi dnů. Rozhodnutí o
vyhlášení referenda přijme Národní shromáždění většinou hlasů všech poslanců.

12. člen | 12. článek
Državni zbor razpiše zakonodajni referendum, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni
svet ali najmanj štirideset tisoč volivcev (v nadaljnjem besedilu: zahteva za razpis referenduma).
Národní shromáždění vyhlásí legislativní referendum, pokud o to požádá nejméně třetina poslanců,
Národní rada, či nejméně čtyřicet tisíc voličů (dále také jako „žádost o vyhlášení referenda“).

12.a člen | 12.a článek
Zahteva za razpis referenduma iz 12. člena tega zakona se vloži v sedmih dneh po sprejemu zakona.
Najmanj štirideset tisoč volivcev lahko vloži zahtevo za razpis referenduma pod pogojem, da
pobudnik zahteve v sedmih dneh po sprejemu zakona obvesti o svoji pobudi predsednika državnega zbora
na način, ki je določen v 16. členu tega zakona, pri čemer se obvestilo lahko vloži do izteka poslovnega
časa pristojne službe državnega zbora na zadnji dan roka za vložitev obvestila.
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi je petintrideset dni. Zahteva volivcev se lahko
vloži najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov volivcev.
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(1) Žádost o vyhlášení referenda podle článku 12 tohoto zákona se podává do sedmi dnů od přijetí
zákona.
(2) Nejméně čtyřicet tisíc voličů může podat žádost o vyhlášení referenda pod podmínkou, že
iniciátor této žádosti do sedmi dnů od přijetí zákona oznámí svůj záměr předsedovi Národního
shromáždění, a to způsobem, který je stanoven v článku 16 tohoto zákona, přičemž toto
oznámení je možné podat až do uplynutí pracovní doby příslušného oddělení Národního
shromáždění v poslední den lhůty pro podání oznámení.
(3) Lhůta, ve které je možné sbírat podpisy voličů k podpoře žádosti, má třicet pět dní. Žádost voličů
je možné podat nejpozději do sedmi dnů od uplynutí lhůty pro sběr voličských podpisů.

13. člen | 13. článek
Če je na podlagi zahteve državnega sveta državni zbor zakon ob ponovnem odločanju ponovno
sprejel, se rok sedmih dni za vložitev zahteve in obvestila o pobudi iz 12.a člena tega zakona šteje od
dneva sprejema zakona pri ponovnem odločanju. V tem primeru se upoštevajo tudi že zbrani podpisi, s
katerimi je bila podprta pobuda pred ponovnim odločanjem o zakonu. Ponovno obvestilo iz drugega
odstavka 12.a člena tega zakona ni potrebno.
V primerih vložitve obvestila o pobudi iz drugega odstavka 12.a člena tega zakona in prejšnjega
odstavka državni zbor zakona ne pošlje v razglasitev do poteka roka za vložitev zahteve. Če zahteva v
tem roku ni vložena, pošlje državni zbor zakon v razglasitev.
(1) Pokud byl na základě žádosti Národní rady zákon v opakovaném hlasování Národním
shromážděním opět přijat, sedmidenní lhůta pro podání žádosti a pro oznámení o záměru
podat žádost o vyhlášení referenda z článku 12.a tohoto zákona začne běžet ode dne, ve kterém
byl zákon opětovně přijat. V takovém případě se započítají také již sebrané podpisy, kterými
byla podpořena žádost před opakovaným hlasováním o zákoně. Opakované oznámení
z druhého odstavce článku 12.a tohoto zákona není potřebné.
(2) V případě podání oznámení o záměru dle druhého odstavce článku 12.a tohoto zákona a dle
předešlého odstavce nepředá Národní shromáždění zákon k vyhlášení, a to až do uplynutí lhůty
pro podání žádosti. Pokud žádost není v dané lhůtě podána, předá Národní shromáždění zákon
k vyhlášení.

14. člen | 14. článek
Če sta v roku iz prvega odstavka 12.a člena tega zakona vloženi zahtevi za razpis referenduma
najmanj tretjine poslancev in državnega sveta, državni zbor razpiše referendum na obe zahtevi.
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Če je v roku iz drugega odstavka 12.a člena tega zakona vložena pobuda volivcem za razpis
referenduma in zahteva, se referendum razpiše na zahtevo.
(1) Pokud jsou ve lhůtě dle prvního odstavce článku 12.a tohoto zákona podány žádosti o vyhlášení
referenda nejméně třetinou poslanců, ale i Národní radou, Národní shromáždění vyhlásí
referendum na základě obou žádostí.
(2) Pokud je ve lhůtě dle druhého odstavce článku 12.a tohoto zákona podán podnět voličům i
žádost, vyhlásí se referendum na základě žádosti.

15. člen | 15. článek
Zahtevi poslancev morajo biti priloženi podpisi najmanj tretjine poslancev na poimenskem seznamu.
Zahtevi volivcev morajo biti priloženi podpisi najmanj štirideset tisoč volivcev na predpisanih
obrazcih. Zahtevo volivcev za razpis referenduma vloži njihov predstavnik.
(1) K žádosti poslanců musí být přiloženy podpisy nejméně třetiny poslanců na jmenném seznamu.
(2) K žádosti voličů musí být přiloženy podpisy nejméně čtyřiceti tisíc voličů, a to na předepsaných
formulářích. Žádost voličů o vyhlášení referenda podá jejich zástupce.

16. člen | 16. článek
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka
ali drugo združenje državljanov (v nadaljnjem besedilu: pobudnik).
Pobudnik o svoji pobudi obvesti predsednika državnega zbora. Pobuda mora vsebovati opredeljeno
zahtevo v skladu s 16. c členom tega zakona in mora biti podprta s podpisi najmanj dva tisoč petsto
volivcev. Podpisi morajo biti zbrani na seznamu, v katerem je na vsakem listu podpisanega seznama
opredeljena vsebina zahteve. Seznam za preverjanje verodostojnosti podpisov in obstoja podpisnikov
vsebuje osebne podatke podpisnikov: osebno ime, datum rojstva, naslov in občina stalnega prebivališča,
lastnoročni podpis ter datum podpisovanja seznama. Obvestilo o pobudi se vloži neposredno pri pristojni
službi državnega zbora, pri čemer se rok za vložitev izteče z iztekom poslovnega časa pristojne službe
državnega zbora na zadnji dan roka iz drugega odstavka 12.a člena tega zakona.
Predsednik državnega zbora, pristojna služba državnega zbora in ministrstvo, pristojno za vodenje
evidence volilne pravice, varujejo osebne podatke volivcev s seznama iz prejšnjega odstavka, razen
podatkov o pobudniku, kot zaupne.
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(1) Podnět voličům k podání žádosti o vyhlášení referenda může dát každý volič, politická strana
nebo jiné sdružení občanů (dále také jako „iniciátor podnětu“).
(2) Iniciátor podnětu o svém podnětu informuje předsedu Národního shromáždění. Podnět musí
obsahovat žádost vymezenou v souladu s článkem 16.c tohoto zákona a musí být podpořen
nejméně dvěma tisíci pěti sty podpisy voličů. Podpisy musí být sebrány na seznamu, jehož
každý list obsahuje podrobný obsah žádosti. Seznam pro ověření pravosti podpisů a existence
podepsaných osob obsahuje tyto osobní údaje podepsaných: jméno a příjmení, datum narození,
adresa trvalého bydliště, vlastnoruční podpis a datum podpisu. Oznámení o podnětu se podá
přímo odpovědnému oddělení Národního shromáždění, přičemž lhůta pro podání uplyne
zároveň s koncem pracovní doby odpovědného oddělení Národního shromáždění v poslední
den lhůty z druhého odstavce článku 12.a tohoto zákona.
(3) Předseda Národního shromáždění, příslušné oddělení Národního shromáždění a ministerstvo,
které je odpovědné za vedení evidence voličů, chrání osobní údaje voličů uvedené v seznamu
z předešlého odstavce (kromě údajů o iniciátorovi podnětu) jako důvěrné údaje.

16.a člen | 16.a článek
Če je pobuda vložena v skladu z zakonom, predsednik državnega zbora v sedmih dneh po njenem
prejemu obvesti o dani pobudi ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in določi
koledarski rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. O
določitvi tega koledarskega roka predsednik državnega zbora istočasno obvesti tudi pobudnika zahteve.
Če bi koledarski rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma, v
celoti ali deloma padel v čas med 15. julijem in 31. avgustom, predsednik državnega zbora določi
koledarski rok, ki začne teči 1. septembra. Če bi koledarski rok za zbiranje podpisov v celoti ali deloma
padel v čas med 25. decembrom in 2. januarjem, predsednik državnega zbora na zahtevo predlagatelja
določi koledarski rok, ki začne teči 3. januarja.
Pristojna služba državnega zbora najpozneje dan pred dnem, ko začne teči rok za zbiranje podpisov
volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma, objavi oznako zahteve za razpis referenduma in
koledarski rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi, v medijih.
(1) Pokud je podnět podán v souladu se zákonem, předseda Národního shromáždění do sedmi dnů
od jeho doručení informuje o daném podnětu ministerstvo, které je odpovědné za vedení
evidence voličů, a určí lhůtu, ve které je možné sbírat podpisy voličů na podporu žádosti o
vyhlášení referenda. O stanovení této lhůty předseda Národního shromáždění informuje
současně také iniciátora podnětu. Pokud by lhůta, ve které se sbírají podpisy na podporu
žádosti o vyhlášení referenda, připadla celá nebo zčásti na období mezi 15. červencem a
31. srpnem, předseda Národního shromáždění určí lhůtu tak, že počne běžet 1. září. Pokud by
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lhůta ke sbírání podpisů připadla celá nebo zčásti na období mezi 25. prosincem a 2. lednem,
předseda Národního shromáždění na žádost předkladatele určí lhůtu tak, že počne běžet
3. ledna.
(2) Odpovědné oddělení Národního shromáždění nejpozději den přede dnem, kterým počne běžet
lhůta pro sběr podpisů voličů na podporu žádosti o vyhlášení referenda, zveřejní obsah žádosti
o vyhlášení referenda a lhůtu, ve které se sbírají podpisy voličů na podporu žádosti, v médiích.

16.b člen | 16.b článek
Volivec da svojo podporo zahtevi z vpisom osebnih podatkov iz drugega odstavka 16. člena tega
zakona ter s podpisom na obrazcu, ki ga določi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice. Na
obrazcu mora biti navedena zahteva za razpis referenduma, na katero se nanaša podpora volivca. Volivec
lahko da podporo s podpisom posamezni zahtevi za razpis referenduma samo enkrat.
Volivec podpiše obrazec osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede
na kraj stalnega prebivališča. Ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice, mora v času, ko teče rok
za zbiranje podpisov, zagotoviti, da lahko volivec da podporo zahtevi v poslovnem času vsak delovni dan
na vseh upravnih enotah in informatiziranih sprejemnih pisarnah.
Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim
podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. V takem primeru pristojni organ, ki vodi evidenco
volilne pravice, sprejme elektronsko podpisan obrazec, na podlagi uradnih evidenc preveri identiteto
volivca in veljavnost varnega elektronskega podpisa v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. Na
podlagi pravilno podpisanega elektronskega obrazca pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice,
izda pobudniku potrjen obrazec, kjer namesto podpisa volivca doda uradni zaznamek o elektronskem
podpisu ter takšen obrazec potrdi. V primeru, da podpisnik ali elektronski podpis ne izpolnjuje z zakonom
določenih pogojev, pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, ali centralni informacijski sistem za
sprejem vlog, vročanje in obveščanje zavrne potrditev obrazca in o tem elektronsko obvesti podpisnika.
Organi iz drugega odstavka tega člena vodijo posebno evidenco potrjenih obrazcev, oddanih osebno
in v elektronski obliki. Ta evidenca je uradna tajnost in pravico vpogleda ali izpisa vanjo ima samo
sodišče.
Osebe, ki so med potekom roka za zbiranje podpisov v bolnišnicah, domovih za starejše občane,
zavodih za invalidne osebe in podobnih institucijah, in osebe na prestajanju zaporne kazni lahko svojo
podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba te institucije.
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
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predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vendar zaradi daljše
hude bolezni ali invalidnosti ne morejo pred pristojni organ osebno in ne prebivajo v institucijah iz petega
odstavka tega člena, lahko svojo podporo zahtevi volivcev dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki
takšne osebe obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahteve volivcev.
Zahteva za izdajo obrazca iz petega in šestega odstavka tega člena ter zahteva za obisk uradne osebe
iz prejšnjega odstavka se lahko vloži najpozneje petnajst dni pred potekom roka za predložitev zahteve
volivcev.
Če je podpora dana na način iz petega in šestega odstavka tega člena, mora pobudnik zahteve volivcev
za razpis referenduma pred predložitvijo zahteve volivcev poskrbeti za vpis podpore v evidenco potrjenih
obrazcev.
(1) Volič vyjádří podporu žádosti uvedením osobních údajů dle druhého odstavce článku 16 tohoto
zákona a podepsáním formuláře, který stanoví ministerstvo odpovědné za evidenci voličů. Na
formuláři musí být uveden obsah žádosti o vyhlášení referenda, které se podpora voliče týká.
Volič může podpisem vyjádřit svou podporu žádosti o vyhlášení referenda pouze jednou.
(2) Volič podepíše formulář osobně před příslušným orgánem, který vede evidenci voličů, bez
ohledu na adresu svého trvalého bydliště. Ministerstvo, které je odpovědné za vedení evidence
voličů, musí v době běhu lhůty pro sběr podpisů zajistit, aby volič mohl podpořit žádost každý
pracovní den, po celou pracovní dobu ve všech správních jednotkách a elektronických
podacích kancelářích.
(3) Volič může formulář podepsat také prostřednictvím jednotného státního portálu e-správa svým
zabezpečeným elektronickým podpisem ověřeným kvalifikovaným potvrzením. V takovém
případě příslušný orgán, který vede evidenci voličů, přijme elektronicky podepsaný formulář a
na základě úřední evidence ověří identitu voliče a platnost zabezpečeného elektronického
podpisu v souladu se zákonem, který upravuje elektronický podpis. Na základě správně
podepsaného elektronického formuláře vydá příslušný orgán, který vede evidenci voličů,
iniciátorovi podnětu potvrzený formulář, který namísto podpisu voliče opatří úředním
záznamem o elektronickém podpisu a tento formulář potvrdí. Pokud podepsaná osoba nebo její
elektronický podpis nesplňuje zákonem stanovené podmínky, příslušný orgán, který vede
evidenci voličů, nebo centrální informační systém pro příjem podání, doručování a
informování odmítne potvrdit formulář a o tomto podepsanou osobu elektronicky informuje.
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(4) Orgány z druhého odstavce tohoto článku vedou zvláštní evidenci potvrzených formulářů,
doručených osobně a v elektronické podobě. Tato evidence je chráněna úředním tajemstvím a
právo nahlížet do ní nebo pořizovat výpisy z ní má pouze soud.
(5) Osoby, které jsou v průběhu plynutí lhůty pro sběr podpisů v nemocničních zařízeních, domovech
pro seniory, ústavech pro zdravotně postižené a v podobných institucích, a dále osoby, které
jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, mohou svou podporu vyjádřit tak, že jejich podpis na
formuláři potvrdí k tomu zvlášť zmocněná osoba v rámci dané instituce.
(6) Osoby, které v průběhu plynutí lhůty pro sběr podpisů trvale nebo dočasně pobývají v zahraničí,
mohou svou podporu vyjádřit tak, že jejich podpis na formuláři potvrdí úřední osoba
diplomaticko-konzulárního zastupitelství Republiky Slovinsko v zahraničí, nebo osoba, kterou
pro potvrzování identity voličů určí ministerstvo, které má na starosti zahraniční věci.
(7) Osoby, které mají v Republice Slovinsko přihlášeno trvalé nebo dočasné bydliště, avšak kvůli
déletrvající závažné nemoci nebo invaliditě se nemohou před příslušný orgán dostavit osobně a
nepobývají v institucích dle odstavce pátého tohoto článku, mohou voličskou žádost podpořit
před úřední osobou příslušeného orgánu, která tyto osoby navštíví doma nejpozději šest dní
před uplynutím lhůty pro předložení voličské žádosti.
(8) Žádost o vydání formuláře dle pátého a šestého odstavce tohoto článku a žádost o návštěvu
úřední osoby dle předešlého odstavce je možné podat nejpozději patnáct dní před uplynutím
lhůty pro předložení voličské žádosti.
(9) Pokud je podpora dána způsobem dle pátého a šestého odstavce tohoto článku, musí se iniciátor
voličské žádosti o vyhlášení referenda před jejím předložením postarat o zapsání podpory do
evidence potvrzených formulářů.

16.c člen | 16.c článek
Zahteva za razpis referenduma, pobuda volivcem in pobuda državnemu zboru vsebujejo
referendumsko vprašanje, ki se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon … (navesti naslov zakona), ki ga
je sprejel državni zbor na seji dne …?".
Žádost o vyhlášení referenda, podnět voličům a podnět Národnímu shromáždění obsahují otázku, o
které se bude v referendu rozhodovat, a ta zní: „Souhlasíte s tím, aby nabyl účinnosti zákon (uveďte
název zákona), který byl Národním shromážděním přijat dne …?“.

20. člen | 20. článek
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Če referendumsko vprašanje ni oblikovano v skladu s 16.c členom tega zakona, ga predsednik
državnega zbora v soglasju z vlagateljem pobude oziroma zahteve nemudoma, vendar najkasneje v treh
dneh, ustrezno popravi. Če soglasje ni pridobljeno, predsednik državnega zbora pozove vlagatelja pobude
oziroma zahteve, naj referendumsko vprašanje v roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, ustrezno dopolni
oziroma popravi. Če referendumskega vprašanja ne dopolni oziroma ne popravi, se šteje, da je bila
zahteva oziroma pobuda umaknjena.
Pokud není otázka pokládaná v referendu formulována v souladu s článkem 16.c tohoto zákona,
předseda Národního shromáždění ji se souhlasem podatele podnětu nebo žádosti neprodleně, avšak
nejpozději do tří dnů, vhodně opraví. Pokud souhlas není dán, předseda Národního shromáždění vyzve
podatele podnětu nebo žádosti, aby otázku pokládanou v referendu ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři
dny, vhodně doplnil nebo opravil. Pokud tento otázku pokládanou v referendu nedoplní nebo neopraví,
platí, že žádost nebo podnět vzal zpět.

21. člen | 21. článek
Če državni zbor meni, da bi z odložitvijo uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona lahko nastale
protiustavne posledice, v roku iz 22. člena tega zakona zahteva, naj o tem odloči ustavno sodišče.
Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor vloži že v času zbiranja podpisov v podporo
referendumski zahtevi.
Ustavno sodišče odloči o zahtevi iz prvega odstavka tega člena v tridesetih dneh.
Zahteva iz prvega odstavka tega člena zadrži zbiranje podpisov in potek roka za njihovo zbiranje.
Zbiranje podpisov se v primeru odločitve ustavnega sodišča, s katero je zahtevo državnega zbora
zavrnilo, nadaljuje naslednji dan po objavi odločbe ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(1) Pokud má Národní shromáždění za to, že odložení účinnosti zákona nebo jeho zamítnutí může
vést k porušení ústavy, ve lhůtě dle článku 22 tohoto zákona požádá, aby o tomto rozhodnul
Ústavní soud.
(2) Žádost z předešlého odstavce může Národní shromáždění podat už v době sběru podpisů na
podporu žádosti o vyhlášení referenda.
(3) Ústavní soud o dané žádosti z prvního odstavce tohoto článku rozhodne do třiceti dnů.
(4) Žádost z prvního odstavce tohoto článku pozastaví sběr podpisů a běh lhůty pro jejich sběr. Sběr
podpisů v případě rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byla žádost Národního shromáždění
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zamítnuta, pokračuje dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí Ústavního soudu v Úředním
věstníku Republiky Slovinsko.
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22. člen | 22. článek
Državni zbor razpiše referendum v sedmih dneh po vložitvi zahteve za razpis referenduma oziroma po
predložitvi dopolnjene oziroma popravljene zahteve ali po sprejetju sklepa o razpisu referenduma po
odločitvi državnega zbora ali po prejemu odločitve ustavnega sodišča iz tretjega odstavka 21. člena tega
zakona.
Národní shromáždění vyhlásí referendum do sedmi dnů od podání žádosti o vyhlášení referenda nebo
od podání doplněné či opravené žádosti nebo od přijetí rozhodnutí o vyhlášení referenda na základě
rozhodnutí Národního shromáždění nebo po přijetí rozhodnutí Ústavního soudu podle třetího odstavce
článku 21 tohoto zákona.

23. člen | 23. článek
Zakon je na referendumu potrjen, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali.
Zákon je v referendu přijat, pokud pro něj hlasuje většina platně hlasujících voličů.

24.a člen | 24.a článek
Državni zbor pošlje zakon, ki je bil potrjen na referendumu, v razglasitev takoj po objavi razglasitve
odločitve iz 53.b člena tega zakona.
Národní shromáždění předá zákon, který byl v referendu přijat, k vyhlášení ihned po zveřejnění
rozhodnutí dle článku 53.b tohoto zákona.

25. člen | 25. článek
Eno leto po razglasitvi odločitve na referendumu državni zbor ne sme sprejeti zakona, ki bi bil
vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.
Jeden rok po vyhlášení rozhodnutí přijatého v referendu nesmí Národní shromáždění přijmout zákon,
který by byl obsahově v rozporu s vůlí voličů.
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2.a Referendum o mednarodnih povezavah | 2.a Referendum o mezinárodních smlouvách

25.a člen | 25.a článek
Na referendumu iz 3.a člena Ustave Republike Slovenije se volivci vnaprej izjavijo o prenosu
izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne organizacije ali o vstopu v obrambno zvezo, ki se ureja
z mednarodno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: referendum o mednarodnih povezavah).
V referendu podle článku 3.a Ústavy Republiky Slovinsko voliči předem rozhodují o přenosu výkonu
části suverénních práv na mezinárodní organizace nebo o vstupu do obranného svazu na základě
mezinárodní smlouvy (dále také jako „referendum o mezinárodních smlouvách“).

25.b člen | 25.b článek
Državni zbor lahko razpiše referendum iz 25.a člena tega zakona po lastni odločitvi na predlog vlade,
najmanj desetih poslancev ali poslanske skupine (v nadaljnjem besedilu: predlagatelji).
V predlogu za razpis referenduma mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma.
Če referendumsko vprašanje ni oblikovano v skladu s prejšnjim odstavkom, predsednik državnega
zbora pred sejo ali državni zbor na seji pozove predlagatelja oziroma predstavnika predlagatelja, naj
predlog v določenem roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, ustrezno dopolni oziroma popravi. Če ga ne
dopolni oziroma popravi, lahko to stori državni zbor sam, ali pa o predlogu za razpis referenduma ne
odloča.
(1) Národní shromáždění může vyhlásit referendum dle článku 25.a tohoto zákona vlastním
rozhodnutím na základě návrhu vlády, nejméně deseti poslanců nebo poslaneckého klubu (dále
také jako „navrhovatelé“).
(2) V návrhu na vyhlášení referenda musí být jasně formulována otázka, která má být předmětem
referenda.
(3) Pokud otázka pokládaná v referendu není formulována v souladu s předešlým odstavcem,
předseda Národního shromáždění před schůzí nebo Národní shromáždění na schůzi vyzve
navrhovatele nebo jeho zástupce, aby návrh ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší tří dnů,
vhodně doplnil nebo opravil. Pokud návrh nedoplní nebo neopraví, může tak učinit Národní
shromáždění samo, nebo o návrhu na vyhlášení referenda nerozhoduje vůbec.
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25.c člen | 25.c článek
Predlog za razpis referenduma se lahko vloži pred podpisom mednarodne pogodbe iz 25.a člena tega
zakona kot tudi po njenem podpisu, vendar pa najpozneje do začetka druge obravnave predloga zakona o
ratifikaciji mednarodne pogodbe v državnem zboru.
Návrh na vyhlášení referenda je možné podat před podpisem mezinárodní smlouvy ze článku 25.a
tohoto zákona, stejně jako po jejím podepsání, avšak nejpozději do začátku druhého čtení návrhu zákona
o ratifikaci mezinárodní smlouvy v Národním shromáždění.

25.č člen | 25.č článek
Če je do sprejetja odločitve o razpisu referenduma vloženih več predlogov za razpis referenduma,
državni zbor določi eno ali več referendumskih vprašanj.
Pokud je do přijetí rozhodnutí o vyhlášení referenda podáno více návrhů na vyhlášení referenda,
Národní shromáždění vybere jednu nebo více otázek, které budou v referendu položeny.

25.d člen | 25.d článek
O predlogu za razpis referenduma državni zbor odloči v tridesetih dneh. Odločitev o razpisu
referenduma sprejme državni zbor z večino glasov vseh poslancev.
Če v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe ustavno sodišče presoja njeno skladnost z ustavo,
državni zbor do izdaje mnenja ustavnega sodišča odloži odločanje o predlogu za razpis referenduma.
(1) O návrhu na vyhlášení referenda Národní shromáždění rozhodne do třiceti dnů. Rozhodnutí o
vyhlášení referenda přijme Národní shromáždění většinou hlasů všech poslanců.
(2) Pokud v procesu ratifikace mezinárodní smlouvy Ústavní soud přezkoumává její soulad
s ústavou, Národní shromáždění až do vydání stanoviska Ústavního soudu odloží rozhodování
o návrhu na vyhlášení referenda.

25.e člen | 25.e článek
Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali.
Návrh je v referendu přijat, pokud pro něj hlasuje většina voličů, kteří hlasovali platně.
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25.f člen | 25.f článek
Državni zbor je vezan na odločitev volivcev na referendumu.
Državni zbor mora pri ratifikaciji mednarodne pogodbe, na katero se je nanašalo referendumsko
vprašanje, upoštevati odločitev volivcev. Vezanost državnega zbora preneha, če do ratifikacije
mednarodne pogodbe ne pride.
(1) Národní shromáždění je vázáno rozhodnutím voličů v referendu.
(2) Národní shromáždění musí při ratifikaci mezinárodní smlouvy, které se týkala otázka pokládaná
v referendu, respektovat rozhodnutí voličů. Vázanost Národního shromáždění zanikne, pokud
k ratifikaci mezinárodní smlouvy nedojde.

25.g člen | 25.g článek
Če je bil referendum o mednarodnih povezavah izveden, glede zakona o ratifikaciji take mednarodne
pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.
Pokud bylo referendum o mezinárodních smlouvách vykonáno, není přípustné vyhlásit referendum o
zákoně o ratifikaci této mezinárodní smlouvy.

3. Posvetovalni referendum | 3. Konzultativní referendum

26. člen | 26. článek
Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega
pomena za državljane.
Národní shromáždění může vyhlásit konzultativní referendum o otázkách, které patří do jeho
působnosti a mají pro občany větší význam.

27. člen | 27. článek
Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum na celotnem območju države ali na določenem
ožjem območju, kadar vprašanje zadeva samo prebivalce tega ožjega območja.
Národní shromáždění může vyhlásit konzultativní referendum pro území celého státu, nebo pro
stanovené užší území, pokud se otázka týká pouze obyvatel daného užšího území.
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28. člen | 28. článek
Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum, preden končno odloči o posameznem vprašanju.
Národní shromáždění může vyhlásit konzultativní referendum ještě před konečným rozhodnutím o
pokládané otázce.

29. člen | 29. článek
Državni zbor ni vezan na izid posvetovalnega referenduma.
Národní shromáždění není výsledkem konzultativního referenda vázáno.

III. POSTOPEK ZA IZVEDBO REFERENDUMA | III. POSTUP PROVÁDĚNÍ REFERENDA

1. Razpis referenduma | 1. Vyhlášení referenda

30. člen | 30. článek
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.
Akt o razpisu referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(1) Předpisem o vyhlášení referenda se určí druh referenda, předpis, o kterém se v referendu
rozhoduje, znění otázky v referendu pokládané, den vyhlášení referenda a den hlasování
v referendu.
(2) Předpis o vyhlášení referenda se zveřejní v Úředním věstníku Republiky Slovinsko.

31. člen | 31. článek
Z dnem, ki je določen kot dan razpisa referenduma, začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za
izvedbo referenduma.
Dnem, který je stanoven jako den vyhlášení referenda, počínají běžet lhůty pro provedení úkonů, které
jsou nutné k vykonání referenda.
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32. člen | 32. článek
Za dan glasovanja na referendumu se določi nedelja ali drug dela prost dan.
Za isti dan glasovanja se lahko razpišeta dva ali več referendumov.
(1) Den hlasování v referendu se stanoví tak, aby připadal na neděli nebo jiný den pracovního klidu.
(2) Na stejný hlasovací den je možné vyhlásit jedno nebo více referend.

33. člen | 33. článek
Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kakor trideset dni in ne več
kakor leto dni. Določitev dneva glasovanja, do katerega preteče več kot petinštirideset dni od dneva
razpisa referenduma, sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.
Rok iz prejšnjega odstavka ne teče v času, določenem v prvem odstavku 16.a člena tega zakona.
(1) Ode dne vyhlášení referenda do dne hlasování nesmí uplynout méně než třicet dní a více než
jeden rok. O stanovení dne hlasování, do kterého uplyne více než čtyřicet pět dní ode dne
vyhlášení referenda, rozhodne Národní shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných
poslanců.
(2) Lhůta z předešlého odstavce neběží po dobu určenou v prvním odstavci článku 16.a tohoto
zákona.

34. člen | 34. článek
Najpozneje petnajst dni pred dnem 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.
Medije ali drug način objave iz prejšnjega odstavka določi Državna volilna komisija.
Stroški objave se krijejo iz sredstev, namenjenih za izvedbo referenduma.
(1) Nejpozději patnáct dnů přede dnem hlasování se zveřejní předpis o vyhlášení referenda
v médiích či jiným způsobem. V médiích nebo jiným způsobem se zveřejní také znění předpisu,
o kterém se bude v referendu rozhodovat.
(2) Média či jiný způsob zveřejnění z předešlého odstavce stanoví Státní volební komise.
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(3) Náklady zveřejnění se hradí z prostředků určených k provedení referenda.

2. Pravica glasovanja na referendumu | 2. Právo hlasovat v referendu

35. člen | 35. článek
Pravico glasovanja na referendumu imajo državljani, ki imajo pravico voliti v državni zbor.
Za vsako glasovanje na referendumu se sestavijo volilni imeniki v skladu z zakonom, ki ureja
evidenco volilne pravice.
(1) Právo hlasovat v referendu mají občané, kteří mají právo volit do Národního shromáždění.
(2) Pro každé hlasování v referendu se sestaví seznamy voličů v souladu se zákonem, který upravuje
evidenci voličů.

36. člen | 36. článek
Glasovanje na referendumu je tajno.
Glasuje se z glasovnicami.
(1) Hlasování v referendu je tajné.
(2) Hlasuje se prostřednictvím hlasovacích lístků.

37. člen | 37. článek
Glasuje se osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.
Pri glasovanju morata biti zagotovljena svoboda odločanja in tajnost glasovanja.
Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja na referendumu, niti se ne sme od njega
zahtevati, naj pove, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.
(1) Hlasuje se osobně. Nikdo nemůže hlasovat prostřednictvím zplnomocněnce.
(2) Při hlasování musí být zajištěna svoboda rozhodování a tajnost hlasování.
(3) Nikdo nesmí být volán k odpovědnosti kvůli svému hlasování v referendu, ani se od nikoho nesmí
žádat, aby řekl, jak hlasoval nebo proč v referendu nehlasoval.
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3. Organi za izvedbo referenduma | 3. Orgány pro provádění referenda

38. člen | 38. článek
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo postopek za volitve v državni zbor.
Pooblastila predlagatelja liste kandidatov v skladu z zakonom, ki ureja volitve v državni zbor, ima v
postopku za izvedbo referenduma predstavnik predlagatelja referenduma.
Državna volilna komisija lahko določi tudi druge osebe, ki imajo pravico določiti zaupnike za
spremljanje dela volilnih organov.
(1) Postup provádění referenda řídí orgány, které mají na starost organizaci voleb do Národního
shromáždění.
(2) Pravomoci předkladatele seznamu kandidátů dle zákona, který upravuje volby do Národního
shromáždění, má při provádění referenda zástupce navrhovatele referenda.
(3) Státní volební komise může určit také další osoby, které mají právo jmenovat důvěrníky
k dohlížení na práci volebních orgánů.

39. člen | 39. článek
Državna volilna komisija:
-

skrbi za zakonitost izvedbe referenduma,

-

daje drugim volilnim organom strokovna navodila za izvedbo referenduma in nadzira njihovo delo,

-

predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona,

-

določa enotne standarde za material in druge materialne pogoje za izvedbo referenduma,

-

opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z izvedbo referenduma na diplomatsko
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini in ugotavlja skupen izid glasovanja z volišč
na teh predstavništvih ter po pošti iz tujine, če je volilno gradivo v zakonitem roku prispelo k
Državni volilni komisiji,

-

ugotavlja in objavlja izid referenduma,

-

opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
Státní volební komise:

-

se stará o dodržování zákonnosti při provádění referenda,

-

dává ostatním volebním orgánům odborné pokyny k provádění referenda a dozoruje jejich práci,

-

stanoví formuláře pro vykonání tohoto zákona,

-

určuje jednotné standardy pro materiál a další materiální podmínky pro provedení referenda,
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-

zajišťuje a vede bezprostřední technické úkoly v souvislosti s prováděním referenda na
diplomaticko-konzulárních zastupitelstvích Republiky Slovinsko v zahraničí a zjišťuje společný
výsledek hlasování z volebních místností na zastupitelstvech a prostřednictvím pošty ze zahraničí,
pokud k ní tyto hlasy v dorazí v zákonné lhůtě,

-

zjišťuje a zveřejňuje výsledek referenda,

-

vykonává další úkony, o kterých tak stanoví tento zákon.

40. člen | 40. článek
Volilna komisija volilne enote:
-

opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z izvedbo referenduma,

-

ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti.
Obvodní volební komise:

-

zajišťuje a vede bezprostřední technické úkoly v souvislosti s prováděním referenda

-

zjišťuje výsledek hlasování ve volebním obvodu.

41. člen | 41. článek
Okrajna volilna komisija:
-

določa volišča,

-

imenuje volilne odbore,

-

opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z izvedbo referenduma,

-

ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju.
Okresní volební komise:

-

stanoví volební místnosti,

-

jmenuje volební výbory,

-

zajišťuje a vede bezprostřední technické úkoly v souvislosti s prováděním referenda,

-

zjišťuje výsledek hlasování ve volebním okrese.

42. člen | 42. článek
Za vsako glasovanje na referendumu se imenujejo volilni odbori, ki vodijo glasovanje na volišču in
ugotavljajo izid glasovanja na volišču.
Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki, ki jih imenuje
okrajna volilna komisija izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na območju volilnega okraja.
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(1) Pro každé hlasování v referendu se jmenují volební výbory, které řídí hlasování ve volební
místnosti a zjišťují výsledek hlasování.
(2) Volební výbor tvoří předseda a sudé číslo členů a jejich zástupců, které jmenuje okresní volební
komise z občanů s trvalým bydlištěm na území volebního okresu.

4. Glasovanje in ugotavljanje izida glasovanja | 4. Hlasování a určování výsledku referenda

43. člen | 43. článek
Glede glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja na referendumu se smiselno uporabljajo določbe
zakona o volitvah v državni zbor, kolikor s tem zakonom ni drugače določeno.
Na hlasování a určování výsledku hlasování v referendu se přiměřeně užijí ustanovení zákona o
volbách do Národního shromáždění, pokud tento zákon nestanoví jinak.

45. člen | 45. článek
Na volišču je treba razobesiti akt o razpisu referenduma in besedilo akta, o katerem se odloča na
referendumu.
Ve volební místnosti je nutno vyvěsit jak předpis, kterým bylo referendum vyhlášeno, tak i znění
předpisu, o kterém se v referendu rozhoduje.

46. člen | 46. článek
Glasovnica vsebuje vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, in navodilo o načinu glasovanja.
Če se glasuje o več referendumskih vprašanjih, se o vsakem vprašanju glasuje s posebno glasovnico.
Glasuje se tako, da glasovalec obkroži na glasovnici besedo "za" ali "proti".
(1) Hlasovací lístek obsahuje otázku, o které se v referendu rozhoduje, a pokyny k provedení
hlasování.
(2) V případě, že se v referendu hlasuje o více otázkách, pak se o každé z nich hlasuje samostatným
hlasovacím lístkem.
(3) Hlasuje se tak, že hlasující zakroužkuje na hlasovacím lístku slovo „pro“ nebo „proti“.
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47.a člen | 47.a článek
Za glasovanje na referendumu na lokalni ravni ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki
se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije.
Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, kjer tam začasno ali stalno prebivajo, lahko na referendumu
na državni ravni glasujejo po pošti, če to sporočijo Državni volilni komisiji najpozneje petnajst dni pred
dnem glasovanja.
Volivci, ki so na dan glasovanja začasno v tujini, lahko na referendumu na državni ravni glasujejo tudi
na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, če to sporočijo Državni volilni
komisiji v roku iz prejšnjega odstavka.
(1) Ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění, která se týkají hlasování
prostřednictvím pošty v zahraničí a hlasování na diplomaticko-konzulárních zastupitelstvích
Republiky Slovinsko, se nepoužijí v případě hlasování v místním referendu.
(2) Voliči, kteří jsou v den hlasování v zahraničí, kde dočasně či trvale pobývají, mohou
v celostátním referendu hlasovat prostřednictvím pošty, pokud to oznámí Státní volební komisi
nejpozději patnáct dní přede dnem hlasování.
(3) Voliči, kteří jsou v den hlasování dočasně v zahraničí, mohou v celostátním referendu hlasovat
také na diplomaticko-konzulárním zastupitelství Republiky Slovinsko, pokud to oznámí Státní
volební komisi ve lhůtě dle předešlého odstavce.

48. člen | 48. článek
Naknadno glasovanje se opravi, če na posameznem volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je
bil določen za glasovanje z aktom o razpisu referenduma.
Naknadno glasovanje odredi Državna volilna komisija in se opravi najkasneje v petnajstih dneh od
dneva, ki je bil določen za dan glasovanja z aktom o razpisu referenduma.
(1) Pokud v některé volební místnosti nebylo provedeno hlasování v den, který byl stanoven jako den
hlasování předpisem o vyhlášení referenda, vykoná se hlasování dodatečně.
(2) Dodatečné hlasování nařídí Státní volební komise a vykoná se nejpozději do patnácti dnů ode
dne, který byl předpisem o vyhlášení referenda stanoven jako den hlasování.

49. člen | 49. článek
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Ugotovitev izida glasovanja obsega:
-

število volivcev, vpisanih v volilni imenik,

-

število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku,

-

število volivcev, ki so glasovali s potrdili,

-

skupno število volivcev, ki so glasovali,

-

število neveljavnih glasovnic,

-

število veljavnih glasovnic,

-

število volivcev, ki so glasovali "za",

-

število volivcev, ki so glasovali "proti".
Kadar se na referendumu glasuje o več referendumskih vprašanjih, se podatki iz prejšnjega odstavka

ugotavljajo za vsako referendumsko vprašanje posebej.
Kadar se na referendumu o spremembi ustave glasuje o več referendumskih vprašanjih, se
izpolnjevanje pogojev iz 6. člena tega zakona ugotavlja za vsako referendumsko vprašanje posebej.
(1) Vyhotovení výsledků hlasování obsahuje:
-

počet voličů zapsaných v seznamu voličů,

-

počet voličů, kteří hlasovali dle seznamu voličů,

-

počet voličů, kteří hlasovali s potvrzením,

-

celkový počet voličů, kteří hlasovali,

-

počet neplatných hlasovacích lístků,

-

počet platných hlasovacích lístků,

-

počet voličů, kteří hlasovali „pro“,

-

počet voličů, kteří hlasovali „proti“.

(2) Pokud se v referendu hlasuje o více otázkách, údaje z předešlého odstavce se vyhotoví pro
každou otázku v referendu pokládanou zvlášť.
(3) Pokud se v referendu o změně ústavy hlasuje o více otázkách, je nutné, aby podmínky dle článku
6 tohoto zákona byly naplněny pro každou otázku pokládanou v referendu zvlášť.

50. člen | 50. článek
Državna volilna komisija pošlje poročilo o izidu glasovanja državnemu zboru in predlagatelju
referenduma ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Státní volební komise zašle protokol o výsledku hlasování Národnímu shromáždění a navrhovateli
referenda a dále jej zveřejní v Úředním věstníku Republiky Slovinsko.
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5. Varstvo pravice glasovanja | 5. Ochrana hlasovacího práva

51. člen | 51. článek
Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak glasovalec, predlagatelj oziroma predstavnik
predlagatelja zahteve za razpis referenduma pravico vložiti ugovor pri Državni volilni komisiji v treh
dneh od dneva izvedbe referenduma.
Državna volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku oseminštirideset ur.
Vsak glasovalec ima pravico vložiti ugovor pri Državni volilni komisiji v istem roku tudi zaradi
nepravilnosti pri delu okrajne volilne komisije v zvezi z ugotavljanjem izida glasovanja za območje
okraja oziroma zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije volilne enote v zvezi z ugotavljanjem izida
glasovanja za območje volilne enote ter zoper ugotovitev Državne volilne komisije o ugotovitvi izida
glasovanja na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.
Državna volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku treh dni od vložitve ugovora.
(1) Z důvodu nesrovnalostí při práci volebního výboru má každý hlasující, předkladatel nebo
zástupce předkladatele žádosti o vyhlášení referenda právo podat námitku ke Státní volební
komisi, a to do tří dnů ode dne provedení referenda.
(2) Státní volební komise musí o námitce rozhodnout ve lhůtě čtyřiceti osmi hodin.
(3) Každý hlasující má právo podat námitku ke Státní volební komisi ve stejné lhůtě také kvůli
nesrovnalostem při práci okresní volební komise v souvislosti se zjišťováním výsledku
hlasování na území okresu nebo v důsledku nesrovnalostí při práci obvodní volební komise
v souvislosti se zjišťováním výsledku hlasování na území volebního obvodu a proti zjištěním
Státní volební komise o výsledku hlasování na diplomaticko-konzulárních zastupitelstvích
Republiky Slovinsko.
(4) Státní volební komise musí o námitce rozhodnout do tří dnů od jejího podání.

52. člen | 52. článek
Če Državna volilna komisija na podlagi ugovora ugotovi nepravilnosti, ki so vplivale ali bi utegnile
vplivati na izid referenduma, razveljavi glasovanje na posameznem volišču in odredi ponovno glasovanje,
ki se opravi najpozneje v petnajstih dneh.
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Če Državna volilna komisija na podlagi ugovora ugotovi nepravilnost pri delu volilne komisije pri
ugotovitvi izida glasovanja, volilni komisiji naloži odpravo nepravilnosti ali sama ugotovi izid
glasovanja.
Če Državna volilna komisija ugovor zavrne, lahko glasovalec vloži pritožbo na sodišče, pristojno za
upravne spore, v oseminštiridesetih urah po prejemu odločbe.
(1) Pokud Státní volební komise na základě námitky zjistí nesrovnalosti, které ovlivnily nebo mohly
ovlivnit výsledek referenda, prohlásí hlasování v dané volební místnosti za neplatné a nařídí
nové hlasování, které se koná nejpozději do patnácti dnů.
(2) Pokud Státní volební komise na základě námitky zjistí nesrovnalosti při práci volební komise
související se zjišťováním výsledku hlasování, uloží volební komisi odstranit tyto nesrovnalosti
nebo zjistí výsledek hlasování sama.
(3) Pokud Státní volební komise námitku zamítne, může hlasující podat stížnost k soudu, který je
příslušný k řešení správních sporů, a to ve lhůtě čtyřiceti osmi hodin od doručení rozhodnutí o
námitce.

53. člen | 53. článek
Sodišče odloči o pritožbi v roku oseminštirideset ur.
Sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
Sodišče odloča ob smiselni uporabi zakona o upravnih sporih.
(1) Soud o stížnosti rozhodne ve lhůtě čtyřiceti osmi hodin.
(2) Soud rozhoduje v senátu složeném ze tří soudců.
(3) Soud při rozhodování přiměřeně použije ustanovení zákona o správních sporech.

53.a člen | 53.a článek
Zoper poročilo Državne volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu lahko vsak glasovalec
vloži pritožbo v treh dneh po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
O pritožbi iz prejšnjega odstavka odloči Vrhovno sodišče Republike Slovenije v tridesetih dneh.
Zoper odločitev sodišča ni dovoljena pritožba.
Pri odločanju se uporabljata drugi in tretji odstavek prejšnjega člena
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(1) Proti protokolu Státní volební komise o výsledku hlasování v referendu může každý hlasující
podat stížnost do tří dnů od jeho zveřejnění v Úředním věstníku Republiky Slovinsko.
(2) O stížnosti z předešlého odstavce rozhodne Nejvyšší soud Republiky Slovinsko do třiceti dnů.
Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu není možné podat opravný prostředek.
(3) Při rozhodování se použije druhý a třetí odstavec předešlého článku.

53.b člen | 53.b článek
Državni zbor v osmih dneh po pravnomočnosti poročila državne volilne komisije iz 53.a člena tega
zakona razglasi odločitev, ki je bila sprejeta na referendumu, in jo objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Národní shromáždění do osmi dnů ode dne právní moci protokolu Státní volební komise ze článku
53.a tohoto zákona vyhlásí rozhodnutí, které bylo v referendu přijato, a toto zveřejní v Úředním věstníku
Republiky Slovinsko.

6. Druge določbe | 6. Další ustanovení

54. člen | 54. článek
Stroški za izvedbo referenduma se krijejo iz državnega proračuna.
Náklady na provedení referenda jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

55. člen | 55. článek
Glede vprašanj postopka izvedbe referenduma, ki s tem zakonom niso posebej urejena, in glede
kazenskih določb se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.
Na otázky postupu provádění referenda, které nejsou tímto zákonem zvlášť upraveny, a v otázkách
sankcí se přiměřeně použijí ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění.

56. člen | 56. článek
Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo tudi za izvedbo
referenduma v samoupravni lokalni skupnosti, s tem da postopek za izvedbo referenduma vodijo volilni
organi, ki vodijo lokalne volitve.
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Akt o razpisu referenduma in besedilo akta, o katerem se bo odločalo na referendumu, se objavita v
medijih, ki jih določi volilna komisija samoupravne lokalne skupnosti.
V postopku za izvedbo referenduma v samoupravni lokalni skupnosti je za varstvo pravice glasovanja
pristojno Upravno sodišče Republike Slovenije.
Stroški za izvedbo referenduma se krijejo iz proračuna samoupravne lokalne skupnosti.
Glede vprašanj postopka za izvedbo referenduma v samoupravni lokalni skupnosti, ki s tem zakonom
niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja lokalne volitve, in zakona, ki ureja
volitve v državni zbor.
(1) Ustanovení tohoto zákona o postupu provádění referenda se přiměřeně použijí také na provádění
referenda v územních samosprávných celcích, s tím, že postup provádění místního referenda
řídí orgány, které řídí místní volby.
(2) Předpis o vyhlášení referenda a znění předpisu, o kterém se v referendu bude rozhodovat, se
zveřejní v médiích, která určí komise územního samosprávného celku.
(3) Ve věcech ochrany hlasovacího práva je v případě místního referenda příslušný Správní soud
Republiky Slovinsko.
(4) Náklady na provedení referenda se hradí z rozpočtu územního samosprávného celku.
(5) Na otázky postupu provádění referenda v územním samosprávném celku, které nejsou tímto
zákonem upraveny, se přiměřeně použijí ustanovení zákona, který upravuje místní volby, a
zákona, který upravuje volby do Národního shromáždění.

IV. LJUDSKA INICIATIVA | IV. LIDOVÁ INICIATIVA

57. člen | 57. článek
Najmanj trideset tisoč volivcev lahko da predlog za začetek postopka za spremembo ustave.
V predlogu mora biti navedeno, v čem in kako naj se ustava spremeni, ter razlogi za spremembo.
Predlogu morajo biti priloženi podpisi najmanj trideset tisoč volivcev.
(1) Nejméně třicet tisíc voličů může podat návrh na zahájení postupu ke změně ústavy.
(2) V návrhu musí být uvedeno, v čem a jak by se měla ústava změnit, a také důvody ke změně
ústavy. K návrhu musí být přiloženy podpisy nejméně třiceti tisíc voličů.
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58. člen | 58. článek
Najmanj pet tisoč volivcev lahko predloži državnemu zboru predlog zakona.
Predlog zakona mora vsebovati sestavine, ki jih določa poslovnik državnega zbora. Predlogu morajo
biti priloženi podpisi najmanj pet tisoč volivcev.
(1) Nejméně pět tisíc voličů může předložit Národnímu shromáždění návrh zákona.
(2) Návrh zákona musí obsahovat náležitosti stanovené v jednacím řádu Národního shromáždění.
K návrhu musí být přiloženy podpisy nejméně pěti tisíc voličů.

59. člen | 59. článek
Pobudo volivcem za vložitev predloga za začetek postopka za spremembo ustave oziroma predloga
zakona lahko da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov.
Pobudnik obvesti o svoji pobudi predsednika državnega zbora, ki ravna po četrtem odstavku 13. člena
tega zakona. Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo predlogu je šestdeset dni.
Volivec da svojo podporo predlogu na način, ki je določen v petem odstavku 13. člena tega zakona.
Predlog za začetek postopka za spremembo ustave oziroma predlog zakona pošlje državnemu zboru
predstavnik volivcev.
(1) Podnět voličům k podání návrhu na zahájení postupu ke změně ústavy nebo k předložení zákona
může dát každý volič, politická strana nebo jiné sdružení občanů.
(2) Iniciátor o svém podnětu informuje předsedu Národního shromáždění, který jedná v souladu
s čtvrtým odstavcem článku 13 tohoto zákona. Lhůta pro sběr voličských podpisů k podpoře
návrhu trvá šedesát dní.
(3) Volič vyjádří svou podporu návrhu způsobem, který stanoví pátý odstavec článku 13 tohoto
zákona.
(4) Návrh na zahájení postupu ke změně ústavy nebo návrh zákona pošle Národnímu shromáždění
zástupce voličů.
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ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI
ZÁKON O MÍSTNÍ SAMOSPRÁVĚ
Překlad vybraných článků do českého jazyka
(příloha č. 3)
1. poglavje | Část první
SPLOŠNE DOLOČBE | VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. člen | 1. článek
Ta zakon ureja občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti.
Tento zákon upravuje obce jako základní územní samosprávné celky.

2. člen | 2. článek
Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja, in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki
so nanjo prenesene z zakoni.
Obec se v rámci ústavních a zákonných mezí spravuje samostatně a vykonává své záležitosti a úkoly,
které jsou na ni přeneseny zákony.

6. člen | 6. článek
Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev
javnega pomena. V ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom
ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne
zavode, javna podjetja in ustanove.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega
zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja.
Občine, zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z
mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
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(1)

Obce mezi sebou dobrovolně spolupracují z důvodu společné organizace a výkonu místních
záležitostí veřejného významu. Pro tento účel zakládají svazy, mohou spojovat své prostředky a v
souladu se zákonem zakládat společné orgány a orgány pro společnou správu, zakládat a řídit
fondy, veřejné ústavy, veřejné společnosti a podniky.

(2)

Obce se kvůli prosazování a provádění místní samosprávy, koordinaci a společnému zajištění
svých zájmů sdružují do sdružení.

(3)

Obce, svazy a sdružení mohou spolupracovat také s územními celky jiných států a s
mezinárodními organizacemi územních celků.

7. člen | 7. článek
Občine so osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami
premoženja.
Obce jsou právnické osoby veřejného práva nadané vlastnickým právem, právem nabývat všechny
druhy majetku a nakládat s ním.

8. člen | 8. článek
Občine se financirajo iz lastnih virov.
Občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti izvajanja z zakonom
določenih nalog, zagotovi potrebna dodatna sredstva država.
(1)

Obce jsou financovány z vlastních zdrojů.

(2)

Obcím, které z důvodu horšího hospodářského rozvoje nemohou plně zajistit výkon zákonem
určených záležitostí, poskytne další potřebné zdroje stát.

9. člen | 9. článek
Občina ima svoje ime, ki ga določi zakon. Zakon določi tudi sedež občine.
O imenu in sedežu občine oziroma njuni spremembi se ugotovi volja prebivalcev naselij, vključenih
v občino, z referendumom.
Ime občine se določi po imenu središčnega ali drugega naselja v občini ali po krajinskem imenu.
Ime občine je lahko sestavljeno iz imen več naselij v občini. Ime občine se mora razlikovati od imen
drugih občin. Kot sedež občine se praviloma določi središčno naselje.

48

Pri določitvi imena in sedeža občine je treba upoštevati zgodovinske in prometne vidike ter ustaljene
splošne krajinske oznake.
Kadar zaradi spremembe območja občine naselje, po katerem je imela občina ime ali je bilo sedež,
ni več v tej občini, se v postopku za spremembo območja občine določi tudi novo ime ali sedež občine.
(1)

Obec má své jméno, které je určeno zákonem. Zákon dále také stanoví sídlo obce.

(2)

V otázkách jména a sídla obce a jejich případné změny, se vůle obyvatel osad, které jsou do dané
obce zahrnuty, zjistí v referendu.

(3)

Jméno obce se určí podle jména ústřední či jiné osady v rámci obce, nebo podle regionálního
jména. Jméno obce se může skládat také ze jmen několika osad v rámci obce. Jméno obce se však
musí odlišovat od jmen ostatních obcí. Za sídlo obce se obvykle stanoví ústřední osada.

(4)

Při určování jména a sídla obce je nutno brát na zřetel historická a komunikační hlediska a také
označení v regionu ustálená.

(5)

V případě, že osada, po které je obec pojmenována, či ve které má obec sídlo, přestane být v
důsledku změny území obce její součástí, je nutno v řízení o změně území obce určit nové jméno a
také sídlo této obce.

11. člen | 11. Článek
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so člani občine (v nadaljnjem besedilu:
občani).
Občani v občinah odločajo o zadevah lokalne samouprave preko svetov, sestavljenih iz članov, ki jih
volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake in splošne volilne pravice.
Občani v občinah odločajo o zadevah lokalne samouprave tudi neposredno – na svojih zborih, z
referendumom in preko ljudske iniciative.
(1) Osoby, které mají na území obce trvalé bydliště, jsou obyvateli obce (dále také jako „obyvatelé
obce“).
(2) Obyvatelé obce rozhodují o záležitostech místní samosprávy skrze rady sestavené z radních, kteří
jsou voleni ve svobodném a tajném hlasování na základě přímého, rovného a všeobecného volebního
práva.
(3) Obyvatelé obce rozhodují o záležitostech místní samosprávy také přímo – na svých shromážděních, v
referendech nebo prostřednictvím lidové iniciativy.
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II. poglavje | Část druhá
OBMOČJE IN DELI OBČINE | ÚZEMÍ A ČÁSTI OBCE

12. člen | 12. článek
Območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in
interesi prebivalcev.
Območje občine je določeno z zakonom o ustanovitvi občine.
Območje občine se lahko spremeni oziroma nova občina se lahko ustanovi z zakonom po
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev.
Z zakonom, s katerim se ustanovi nova občina se določi njeno območje, ime in sedež, število članov
prvega občinskega sveta in druge zadeve, pomembne za konstituiranje občine.
(1) Území obce je tvořeno územím jedné či více osad, které jsou k sobě vázány společnými potřebami a
zájmy svých obyvatel.
(2) Území obce je vymezeno v zákoně o založení obce.
(3) Změnu území obce či vytvoření nové obce lze provést zákonem na základě výsledků referenda, ve
kterém obyvatelé vyjádří svoji vůli.
(4) Zákon, kterým se nová obec zakládá, stanoví také její území, jméno a sídlo, počet členů první rady
obce a další náležitosti, které jsou pro založení obce nezbytné.

13. člen | 13. článek
Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge
naloge v skladu z zakonom.
Obec musí být způsobilá uspokojovat potřeby a zájmy svých obyvatel, jakož i vykonávat další úkoly v
souladu se zákonem.

13.a člen | 13.a článek
Občina ima najmanj 5.000 prebivalcev.
Ob ustanovitvi ima lahko občina manj kot 5.000 prebivalcev, če gre za ustanovitev nove občine z
združitvijo dveh ali več občin.
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Pri ustanavljanju občin se morajo kriteriji iz 13. in 13.a člena upoštevati kot celota.
(1) Obec má nejméně pět tisíc obyvatel.
(2) K okamžiku založení může mít obec méně než 5.000 obyvatel, pokud se v daném případě jedná o
založení nové obce spojením dvou či více obcí.
(3) Při zakládání nové obce musí být podmínky stanovené článkem 13 a článkem 13.a uplatňovány
společně.

14.b člen | 14.b článek
Z odlokom o razpisu referenduma za ustanovitev nove občine oziroma spremembo območja občine
se določi referendumsko območje oziroma več referendumskih območij, besedilo vprašanja na
posameznem območju, dan razpisa referenduma in dan glasovanja.
Pravico glasovati na referendumu ima vsak, ki ima na referendumskem območju volilno pravico za
volitve v občinski svet.
Referendum se opravi v skladu z zakonom, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo, kolikor ni s
tem zakonom določeno drugače.
Postopek za izvedbo referenduma vodijo republiška volilna komisija, volilne komisije
referendumskih območij, ki jih imenuje republiška volilna komisija in volilni odbori. Republiška volilna
komisija lahko za izvedbo referenduma pooblasti občinsko volilno komisijo. Glede oblikovanja in dela
volilnih organov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja lokalne volitve.
(1) V rozhodnutí o vyhlášení referenda k utvoření nové obce nebo ke změně území obce se určí také
oblast či více oblastí, ve kterých bude referendum provedeno, dále znění otázky pro jednotlivé
oblasti referenda, datum vyhlášení referenda a také den hlasování.
(2) Právo hlasovat v referendu má každý, kdo má v dané oblasti referenda právo volit radu obce.
(3) Referendum se provádí v souladu se zákonem, který upravuje referendum a lidovou iniciativu, pokud
tento zákon nestanoví jinak.
(4) Postup provádění referenda řídí celostátní volební komise, volební komise oblastí referenda, které
jsou jmenovány celostátní volební komisí a volební výbory. Celostátní volební komise může
provedením referenda pověřit volební komisi obce. Na sestavení a činnost volebních orgánů se
přiměřeně použijí ustanovení zákona, který upravuje obecní volby.
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15.a člen | 15.a článek
Mesto je večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, gostoti naseljenosti in
zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij.
Mesto ima več kot 3.000 prebivalcev.
Naselje dobi status mesta z odločitvijo vlade.
(1) Město je větší osídlení městského charakteru, které se svou velikostí, ekonomickou skladbou,
hustotou osídlení a historickým rozvojem odlišuje od ostatních osad.
(2) Město má více než tři tisíce obyvatel.
(3) Osada získá status města rozhodnutím vlády.

15.b člen | 15.b článek
Volitve v občinski svet in volitve župana nove občine se izvedejo ob prvih rednih lokalnih volitvah
po njeni ustanovitvi.
Občinsko volilno komisijo nove občine imenuje občinski svet oziroma občinski sveti občin, na
območju katerih je bila nova občina ustanovljena.
Občinsko volilno komisijo je treba imenovati najkasneje do objave razpisa rednih lokalnih volitev v
občinske svete, sicer jo imenuje republiška volilna komisija.
Nova občina se konstituira in začne opravljati svoje naloge s prvim dnem proračunskega leta, ki
sledi letu, v katerem so bile opravljene volitve.
Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica
mandatov članov sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan, prvo sejo občinskega sveta nove občine pa
predsednik občinske volilne komisije. Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga
na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.
Občinski svet na prvi seji najprej imenuje komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta
in ugotovitev izvolitve župana.
Komisiji iz prejšnjega odstavka se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev,
potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
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Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi poročila komisije o
pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.
Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa
odloči posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil o pritožbi kandidata ali
predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
Občinski svet odloči o morebitnih pritožbah kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana na
podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za župana.
Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana
tekoče naloge iz pristojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega sveta.
Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature za župana oziroma kandidata,
predstavnika kandidature oziroma predstavnika liste kandidatov za člane občinskega sveta ne ugodi,
lahko pritožnik vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej meritorno odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi
odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
(1) Volby do rady obce a volba župana nové obce se konají v rámci prvních řádných místních voleb po
vzniku obce.
(2) Volební komisi nové obce jmenuje rada obce nebo rady původních obcí, na jejichž území byla nová
obec vytvořena.
(3) Volební komisi obce je nutno jmenovat nejpozději do vyhlášení řádných místních voleb do rady
obce, jinak je jmenována celostátní volební komisí.
(4) Nová obec je založena a začne spravovat své záležitosti od prvého dne rozpočtového roku, který
následuje po roce, ve kterém byly pořádány volby.
(5) Rada obce je ustanovena na své první schůzi po volbách, na které dojde k potvrzení více než
poloviny mandátů členů rady.
(6) První schůzi rady obce svolá předchozí župan, první schůzi rady nové obce pak svolá předseda
volební komise obce. První schůzi vede nejstarší člen rady obce nebo člen, kterého na návrh
nejstaršího člena určí rada obce.
(7) Rada obce na své první schůzi nejprve jmenuje komisi pro potvrzení mandátů členů rady obce a
ověření volby župana.
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(8) Komisi uvedené v předešlém odstavci se předloží protokol volební komise obce o výsledku voleb,
potvrzení o zvolení členů rady obce a župana a případných stížnostech kandidátů nebo předáků
kandidátek, případně seznamu kandidátů.
(9) Rada obce rozhodne o potvrzení mandátů členů rady obce na základě zprávy komise o potvrzení
zvolení a o obsahu a opodstatněnosti případných stížností.
(10) Rada obce najednou rozhodne o potvrzení mandátů, které nejsou sporné, a o každém sporném
mandátu pak rozhodne zvlášť.
(11) Člen rady obce, jehož mandát je sporný, nesmí o potvrzení svého mandátu hlasovat.
(12) Platí, že rada obce svým rozhodnutím o spornosti určitého mandátu také rozhodla o stížnosti daného
kandidáta nebo předáka kandidátky, případně seznamu kandidátů.
(13) Rada obce rozhodne o případných stížnostech kandidátů nebo předáků kandidátek na funkci župana
na základě protokolu volební komise o výsledku hlasování ve volbě župana.
(14) V případě, že rada obce stížnosti dle předchozího odstavce vyhoví, do konečného rozhodnutí v této
věci, vykonává průběžné úkony v rámci županovy působnosti nejstarší člen rady obce.
(15) Pokud rada obce stížnosti kandidáta nebo předáka kandidátky na funkci župana nebo kandidáta,
předáka kandidátky nebo zástupce seznamu kandidátů do funkce člena rady obce nevyhoví, může se
stěžovatel obrátit se žalobou na správní soud, který o ní meritorně rozhodne do 30 dnů. O
případném odvolání proti rozsudku správního soudu rozhodne nejvyšší soud do 30 dnů.

16. člen | 16. článek
Z zakonom se lahko občini dodeli status mestne občine, če je na njenem območju mesto, ki ima
najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče
širšega območja.
Obci může být zákonem udělen status města, a to za podmínek, že se na jejím území nachází město,
které má alespoň 20.000 obyvatel, vytváří alespoň 15.000 pracovních míst a je hospodářským, kulturním
a správním centrem svého širšího okolí.

18. člen | 18. článek
Na območju občine se lahko ustanovijo ožji deli občine (krajevne, vaške ali četrtne skupnosti). Ime
in območje ožjega dela občine se določi s statutom občine. Pri notranji členitvi mora občinski svet
upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja.

54

Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del občine ali spremeni njegovo območje.
Sprememba statuta, s katero se ukine ožji del občine oziroma spremeni njegovo območje, lahko začne
veljati šele po izteku mandata sveta ožjega dela občine.
Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor
krajanov ali s statutom določeno število prebivalcev dela občine. Občinski svet mora pobudo obvezno
obravnavati.
Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet na
zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer naj bi
bili ustanovljeni ožji deli občine. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje ožjega dela občine.
(1) V rámci obce mohou být zřizovány také místní části (obvody, vsi, osady). Jméno a území místní části
obce je určeno ve statutu obce. Při rozhodování o vnitřním členění musí rada obce brát ohled na
zeměpisné, historické, hospodářské, správní, kulturní a další charakteristické rysy dané oblasti.
(2) Rada obce může změnou statutu obce některou z místních částí zrušit nebo změnit její území. Změna
statutu, kterou se ruší místní část obce nebo se mění její území, může nabýt účinnosti teprve po
uplynutí mandátu rady místní části obce.
(3) Zřízení místních částí obce nebo změnu jejich území mohou iniciovat buď místní rady, nebo ve
statutu obce stanovený určitý počet obyvatel dané části obce. Rada obce je následně povinna se
takovou iniciativou zabývat.
(4) Před zřízením místních částí obce nebo změnou jejich území musí rada obce zjistit na osadním
výboru nebo v referendu názor obyvatel jednotlivých oblastí obce, kterých by se případné zřízení
místní části týkalo.

19. člen | 19. článek
Organ ožjega dela občine je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na
območju ožjega dela občine. Način izvolitve članov sveta ožjega dela občine določa zakon.
Člani sveta ožjega dela občine ne morejo biti župan, podžupan, član nadzornega odbora občine in
javni uslužbenec v občinski upravi.
Za zaposlene javne uslužbence v službi ožjega dela občine, ki je pravna oseba, se uporabljajo
predpisi za javne uslužbence v občinskih upravah.
Statut občine lahko določi, da ožji del občine nima organa iz prvega odstavka tega člena.
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Če s statutom občine niso ustanovljeni ožji deli občine ali če statut občine določi, da ožji del občine
nima sveta, lahko občinski svet ustanovi krajevne, vaške ali četrtne odbore v skladu s tretjim odstavkom
30. člena tega zakona.
(1) Orgánem místní části obce je rada, která je volena oprávněnými voliči s trvalým pobytem na území
místní části obce. Podrobnosti o volbě členů rady místní části obce stanoví zákon.
(2) Členem rady místní části obce se nemůže stát župan obce, zástupce župana obce, člen dozorčí
komise obce a veřejný zaměstnanec správy obce.
(3) Na veřejné zaměstnance ve službách místních části, které jsou právnickou osobou, se uplatňují
právní předpisy o veřejných zaměstnancích ve správě obcí.
(4) Statut obce může určit, že místní část obce nemá orgán popsaný v prvém odstavci tohoto článku.
(5) Pokud statut obce žádné místní části obce nezřizuje nebo pokud statut obce určuje, že místní části
obce nemají své rady, může rada obce zřídit regionální či obecní výbory, případně výbory
jednotlivých čtvrtí, a to v souladu se třetím odstavcem článku 30 tohoto zákona.

III. poglavje | Část třetí
NALOGE OBČINE | ÚKOLY OBCE

20. člen | 20. článek
Občina lahko v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun.
Obec může v souladu se zákony vlastnit, nabývat a nakládat s jakýmkoliv majetkem, zakládat a vést
veřejné podniky a v rámci systému veřejných financí také určovat svůj rozpočet.
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IV. poglavje | Část čtvrtá
ORGANI OBČINE | ORGÁNY OBCE

28. člen | 28. článek
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor.
Orgány obce jsou rada obce, župan a dozorová komise.

33. člen | 33. článek
Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in
druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.
Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.
Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga
občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za
zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri
ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s
statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na
prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve
občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet
ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v opravljanje občini,
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.
(1) Župan obec reprezentuje a zastupuje.
(2) Župan zastupuje radu obce, kterou také svolává a jejíž schůze řídí, avšak nemá v ní hlasovací právo.
(3) Župan radě obce předkládá k přijetí návrh rozpočtu a závěrečný účet, nařízení a další předpisy
spadající do působnosti rady obce a zajišťuje vykonávání rozhodnutí rady obce.
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(4) Župan má na starosti uveřejňování statutu, nařízení a dalších předpisů obecné povahy.
(5) Župan pozastaví uveřejnění obecného předpisu obce, pokud má za to, že je protiústavní nebo v
rozporu se zákonem, a předloží jej radě obce, aby o něm znovu rozhodla na první následující schůzi,
přičemž musí uvést důvody, které jej vedly k pozastavení uveřejnění daného předpisu. Pokud rada
obce setrvá na svém původním rozhodnutí, předpis obecné povahy se zveřejní a župan může podat
žádost k ústavnímu soudu o posouzení jeho souladu s ústavou a zákonem.
(6) Župan zamezí výkonu rozhodnutí rady obce, pokud má za to, že je v rozporu se zákonem, statutem
nebo jiným předpisem obce obecné povahy, a předloží jej radě obce k novému rozhodnutí na první
následující schůzi, přičemž musí uvést důvody, které jej vedly k zamezení výkonu rozhodnutí. Při
zamezení výkonu rozhodnutí rady obce župan upozorní příslušné ministerstvo na daný rozpor se
zákonem. Pokud rada obce setrvá na svém původním rozhodnutí, může župan zahájit řízení před
správním soudem.
(7) Pokud se rozhodnutí rady obce týká záležitosti, která byla zákonem přenesena do kompetence obce,
informuje župan příslušné ministerstvo na nezákonnost či nepřiměřenost tohoto rozhodnutí.

35. člen | 35. článek
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet
lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan lahko za vodenje seje občinskega sveta
pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi, da župan ne more voditi že
sklicane seje občinskega sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši član
občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta občine in poslovnika občinskega
sveta, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana
pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne
zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega
sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni
red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta opravlja občinska uprava.
(1) Rada obce přijímá na své schůzi rozhodnutí většinou platných hlasů přítomných členů rady. Rada
obce je usnášeníschopná, pokud je na schůzi přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
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(2) Schůze rady obce svolává a řídí župan. Župan může řízením schůze rady obce pověřit svého
zástupce nebo jiného člena rady obce. V případě důvodů, které brání županovi řídit již svolané
schůze rady obce, řídí tyto schůze zástupce župana, a pokud nemůže již svolané schůze řídit ani on,
řídí je nejstarší člen rady obce.
(3) Župan svolává schůze rady obce v souladu s ustanoveními statutu obce a jednacím řádem rady obce,
a to minimálně čtyřikrát za rok. Župan musí svolat schůzi rady obce, pokud to požaduje nejméně
čtvrtina jejích členů, přičemž samotná schůze se musí konat do patnácti dnů od podání písemné
žádosti o svolání schůze. Pokud župan schůzi rady obce nesvolá ve lhůtě sedmi dnů od doručení
písemné žádosti, mohou ji svolat členové rady obce, kteří písemnou žádost podali. K žádosti ke
svolání schůze rady obce musí být přiložen pořad jednání. Župan musí navrhované body zařadit na
pořad jednání a může je dále doplnit o další body.
(4) Odbornou a administrativní práci pro potřeby rady obce vykonává správa obce.

37. člen | 37. článek
Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim
glasovanjem.
Podrobneje se volitve v občinski svet uredijo v posebnem zakonu.
(1) Rada obce je volena na základě všeobecného a rovného volebního práva s přímým a tajným
hlasováním.
(2) Volby do rady obce podrobněji upravuje zvláštní zákon.

42. člen | 42. článek
Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah.
Mandatna doba župana traja 4 leta. Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno
uporablja določba prvega odstavka 41. člena tega zakona.
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu
županu pred potekom mandatne dobe,
mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po
opravljenih rednih volitvah,
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mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi
zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
(1) Župana volí voliči, kteří mají v dané obci trvalé bydliště, prostřednictvím přímého a tajného
hlasování.
(2) Funkční období župana trvá čtyři roky. Na počátek běhu a trvání funkčního období župana se
přiměřeně použije ustanovení prvního odstavce článku 41 tohoto zákona.
(3) Do první schůze nově zvolené rady obce trvá také:
a.

funkční období župana, který byl zvolen v doplňovacích volbách po zániku mandátu bývalého
župana před řádným uplynutím jeho funkčního období,

b.

funkční období župana, který byl zvolen v předčasných volbách, v případě, že obec byla založena
po vykonání řádných voleb,

c.

funkční období župana, který byl zvolen ve volbách pořádaných po ukončení řádných voleb do
rady obce, a to z jiných důvodů, které jsou stanoveny zákonem.

44. člen | 44. článek
Neposredne oblike sodelovanja, občanov pri odločanju v občini so zbor občanov, referendum in
ljudska iniciativa.
Obyvatelé obce se na rozhodování v rámci obce mohou přímo podílet prostřednictvím shromáždění
obyvatel obce, referenda nebo lidové iniciativy.

45. člen | 45. článek
Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom občine obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo
stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja ali odločajo.
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen posamezen del.
Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine ali če tako
zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu, lahko pa ga skliče
na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali sveta ožjega dela občine.
S statutom občine se predpišejo:
zadeve, ki jih obravnavajo občani na zboru, o njih oblikujejo svoja stališča, dajejo predloge, pobude in
mnenja ali o njih odločajo,
način vložitve zahteve in postopek odločanja o sklicu zbora občanov, če sklic zahtevajo volivci,
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način sklica zbora občanov,
število volivcev, ki morajo sodelovati na zboru, da so stališča, predlogi, pobude in mnenja ali
odločitve veljavno sprejete,
kako sprejeta stališča, predlogi, pobude in mnenja ali odločitve zavezujejo občinske organe in
druga vprašanja, pomembna za izvedbo zbora občanov ter za uveljavljanje njihovih stališč, predlogov,
pobud, mnenj in odločitev.
(1) Obyvatelé obce se na svém shromáždění v souladu se zákonem či statutem obce zabývají
jednotlivými záležitostmi, zaujímají svá stanoviska, podávají návrhy, podněty, názory, či rozhodují.
(2) Shromáždění obyvatel obce je možno svolat buď pro celou obec, nebo pro některou z jejích částí.
(3) Župan musí svolat shromáždění obyvatel obce, pokud tak stanoví zákon nebo statut obce, nebo
pokud to požaduje alespoň pět procent oprávněných voličů dané obce či její části. Župan však může
shromáždění obyvatel obce svolat také z vlastní iniciativy nebo na návrh rady obce či její místní
části.
(4) Statut obce určí:
a.

záležitosti, kterými se na svých shromážděních zabývají obyvatelé obce, o kterých zaujímají svá
stanoviska, podávají návrhy, podněty, názory či o nich rozhodují,

b.

způsob podávání žádosti a postup rozhodování o svolání shromáždění obyvatel obce v případě,
kdy je jeho svolání požadováno voliči,

c.

způsob svolání shromáždění obyvatel obce,

d.

počet voličů, kteří se musí shromáždění obyvatel obce zúčastnit, aby zde přijaté návrhy,
stanoviska, podněty, názory a rozhodnutí byly platné,

e.

jakým způsobem přijatá stanoviska, návrhy, podněty a názory, či rozhodnutí zavazují orgány
obce, a

f.

další otázky, podstatné pro konání shromáždění obyvatel obce a pro uskutečňování stanovisek,
návrhů, podnětů a názorů či rozhodnutí obyvatel obce.

46. člen | 46. článek
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o
proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom
predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem
občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.
Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta. Občinski svet
mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon
ali statut občine.
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Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta. Če je
vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve
na referendumu.
Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan
objaviti skupaj z objavo izida referenduma. Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določbe
zavrnjene, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni. Odločitev
volivcev na referendumu zavezuje občinski svet do konca njegovega mandata.
(1) Obyvatelé obce mohou v referendu rozhodovat o otázkách, které jsou předmětem obecných právních
předpisů obce, s výjimkou obecního rozpočtu, závěrečného účtu obce a těch obecných právních
předpisů obce, kterými se v souladu se zákonem stanovují místní daně a poplatky. Referendum se
pořádá jako následné, ve kterém obyvatelé obce potvrdí či odmítnou přijatý obecný právní předpis
obce nebo jednotlivé ustanovení takového právního předpisu.
(2)

Rada obce může vyhlásit referendum na návrh župana či člena rady obce. Rada obce musí
referendum vyhlásit, pokud jej požaduje alespoň pět procent oprávněných voličů dané obce a dále
pokud tak stanoví zákon či statut obce.

(3) Návrh na vyhlášení referenda či oznámení o něm je třeba předložit radě obce v písemné formě
společně s podnětem pro voliče, aby podali žádost o vyhlášení referenda, a to do 15 dnů ode dne
přijetí obecného právního předpisu obce, kterého se má referendum týkat. Pokud je návrh na
vyhlášení referenda podán, či pokud se potřebný počet voličů usnese na žádosti o vyhlášení
referenda, župan zadrží vyhlášení daného právního předpisu až do rozhodnutí o návrhu či podnětu,
nebo do až rozhodnutí v referendu.
(4) Pokud je v referendu rozhodnuto o potvrzení dříve přijatého obecného právního předpisu nebo jeho
jednotlivých ustanovení, musí jej župan vyhlásit zároveň s uveřejněním výsledků referenda. Pokud je
v referendu rozhodnuto o zamítnutí dříve přijatého obecného právního předpisu nebo jeho
jednotlivých ustanovení, nedojde k jeho vyhlášení až do té doby, kdy jeho znění bude v souladu s vůlí
voličů. Rozhodnutí přijaté voliči v referendu zavazuje radu obce až do konce jejího funkčního
období.

46.a člen | 46.a článek
Občani lahko odločajo na referendumu tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
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Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi in
zakona o referendumu in ljudski iniciativi, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače
določeno.
(1) Obyvatelé obce mohou v referendu rozhodovat také o dalších otázkách, pokud tak stanoví zákon.
(2) Referendum z předešlého odstavce se vykoná v souladu s ustanoveními zákona o místní samosprávě
a zákona o referendu a lidové iniciativě, pokud zákon, kterým je upraveno referendum, nestanoví
jinak.

46.b člen | 46.b článek
Da ugotovi voljo občanov, lahko občinski svet pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje
pristojnosti razpiše tudi svetovalni referendum. Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen
del. Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
Ke zjištění vůle obyvatel obce může rada obce ještě před rozhodnutím v konkrétní záležitosti, která
spadá do její působnosti, vyhlásit referendum konzultativní povahy. Konzultativní referendum je možné
vyhlásit buď pro území celé obce nebo pro její určitou část. Rozhodnutí přijaté voliči v konzultativním
referendu není pro orgány obce závazné.

47. člen | 47. článek
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka
v občini ali svet ožjega dela občine. Pobuda mora vsebovati zahtevo za razpis referenduma, ki mora
vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev. Statut občine lahko
določi, da mora biti pobuda podprta s podpisi določenega števila volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne
podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet
in pobudo predloži županu. Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prejšnjim
odstavkom ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne
stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zahteva, naj odločitev
župana preizkusi upravno sodišče. Če upravno sodišče ugotovi, da je odločitev neutemeljena, jo
razveljavi. Sodišče odloči v tridesetih dneh.
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Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s podpisovanjem na seznamu ali z osebnim
podpisovanjem. O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim določi obrazec seznama ali
obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata vsebovati
jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma. Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni organ, pristojen za vodenje evidence volilne
pravice overi tudi podpise volivcev na seznamu.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim
podpisom zadostno število volivcev.
(1) Podnět voličům k podání žádosti o vyhlášení referenda může dát každý volič, kterákoliv politická
strana v dané obci aktivní nebo rada místní části obce. Takovýto podnět musí obsahovat žádost o
vyhlášení referenda, ve které bude jasně formulována otázka, která má být předmětem referenda a
dále její objasnění Statut obce může určit, že tento podnět musí být podpořen určitým počtem
oprávněných voličů, a to na seznamu, který obsahuje tyto osobní údaje podepsaných osob: jméno a
příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště.
(2) Osoba, která dává podnět voličům k podání žádosti o vyhlášení referenda, o tomto musí písemně
zpravit radu obce a samotný podnět podat županovi. V případě, že má župan za to, že podnět s
žádostí nebyly připraveny v souladu s předchozím odstavcem nebo jsou v rozporu se zákonem či
statutem obce, musí o tomto do osmi dní informovat osobu, která podnět podala, a zároveň ji vyzvat
k nápravě vad podnětu či žádosti ve lhůtě osmi dnů. V případě, že daná osoba vady ve stanovené
lhůtě neodstraní, hledí se na podnět jako by nebyl podán. O tomto musí župan bezodkladně
informovat jak radu obce, tak i osobu, která vadný podnět podala.
(3) Osoba, která podnět původně podala, může županovo rozhodnutí napadnout u správního soudu, a to
ve lhůtě osmi dnů od okamžiku, kdy jí bylo toto rozhodnutí doručeno. Pokud má správní soud za to,
že rozhodnutí župana nebylo opodstatněné, zruší jej. Soud v této věci rozhodne do třiceti dnů.
(4) Voliči mohou podpořit žádost o vyhlášení referenda podepsáním podpisového seznamu nebo se
mohou podepsat osobně. Způsob, jakým je možné svou podporu vyjádřit, stanoví župan v právním
předpisu, který bude obsahovat také vzor podpisového seznamu, seznamu pro provedení osobního
podpisu a také datum, do kterého je možné podpisy sbírat. Seznamy musí obsahovat jasnou
specifikaci žádosti o vyhlášení referenda. Osobní podepisování je možné provést před státním
orgánem, který je zodpovědný za vedení evidence voličů. Tento státní orgán také následně ověřuje
pravost voličských podpisů na daném seznamu.
(5) Platí, že žádost o vyhlášení referenda je podána, pokud ji ve stanovené lhůtě svým podpisem podpoří
dostatečný počet voličů.
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47.a člen | 47.a článek
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu oziroma od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma. Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu ter določi dan, ki se šteje za dan razpisa,
referendumsko območje in dan glasovanja.
Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in
zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne
vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi
občinskega sveta v 15 dneh.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je določen s statutom občine za objavo splošnih
aktov občine.
(1) Rada obce vyhlásí referendum do 15 dnů od doručení rozhodnutí o návrhu nebo od podání žádosti
voličů o vyhlášení referenda. V předpisu, kterým rada obce vyhlásí referendum, se zároveň určí také
znění otázky, o které se bude v referendu hlasovat, dále den, kterým je referendum vyhlášeno,
územní oblast ve které se referendum bude konat a den hlasování.
(2) Pokud se rada obce domnívá, že je obsah podané žádosti o vyhlášení referenda v rozporu s ústavou
či zákonem, může se obrátit na ústavní soud, aby v dané věci rozhodnul. Žádost o posouzení
ústavnosti a zákonnosti může rada obce podat k ústavnímu soudu ode dne doručení žádosti o
vyhlášení referenda až do uplynutí lhůty pro vyhlášení referenda. Ústavní soud rozhodne o žádosti
rady obce do 15 dnů.
(3) Předpis, kterým se referendum vyhlašuje, se zveřejní způsobem, který stanoví statut obce pro
zveřejňování obecných právních předpisů obce.

47.b člen | 47.b článek
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta,
če zakon ne določa drugače. Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O
ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija. Podrobneje
določi postopek za izvedbo referenduma statut občine v skladu z zakonom.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter
ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
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(1) Právo hlasovat v referendu mají všichni obyvatelé obce, kteří mají právo volit členy rady obce,
pokud zákon nestanoví jinak. Proces konání referenda řídí orgány, které řídí obecní volby. O
námitce proti správnosti postupu volebního výboru rozhoduje volební komise obce. Podrobněji
proces konání referenda upravuje statut obce v souladu se zákonem.
(2) Rozhodnutí je v referendu přijato, pokud se pro něj vysloví většina hlasujících.
(3) Protokol o výsledku hlasování v referendu zašle volební komise obce radě obce a dále jej zveřejní
způsobem, který statut obce stanoví pro uveřejňování obecných právních předpisů obce.

48. člen | 48. článek
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali
druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno
uporabljajo določbe 47. člena tega zakona.
Organ, na katerega je naslovljena zadeva iz prvega odstavka, je dolžan v roku, ki ga določi statut
občine, najkasneje pa v treh mesecih odločiti o zahtevi.
(1) Alespoň pět procent voličů dané obce může podat žádost o přijetí nebo zrušení obecného právního
předpisu nebo jiného rozhodnutí v rámci působnosti rady obce nebo dalších orgánů obce.
(2) Na podnět voličům k podání žádosti uvedené v předešlém odstavci a řízení o tomto podnětu se
přiměřeně uplatní ustanovení článku 47 tohoto zákona.
(3) Orgán, ke kterému je žádost uvedená v prvním odstavci tohoto článku směřována, o ní musí
rozhodnout ve lhůtě, která je stanovena statutem obce, nejpozději však do tří měsíců.

V. poglavje | Část pátá
OBČINSKA UPRAVA | SPRÁVA OBČINY

50. člen | 50. článek
Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
Podrobnosti vnitřní organizace a uspořádání pracovních míst ve správě obce stanoví župan.
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50.a člen | 50.a článek
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s
katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske uprave ustanovi
občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.
(1) Správa obce dozoruje provádění právních předpisů a jiných aktů obce, které upravují záležitosti
spadající do působnosti obce.
(2) Pro výkon dozoru z předešlého odstavce je možné v rámci správy obce zřídit obecní inspektorát.
(3) Inspekce je vykonávána přímo inspektory obce, kteří jsou úředními osobami se zvláštním
oprávněním a odpovědností, a to v souladu se zákonem, kterým je upraven inspekční dozor.

VI. poglavje | Část šestá
PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE | MAJETEK A FINANCOVÁNÍ OBCE

52. člen | 52. článek
Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih virov, sredstev države in iz zadolžitve.
Lastni viri občine so:
davki in druge dajatve,
dohodki od njenega premoženja.
Država zagotavlja občinam, ki ne morejo financirati lokalnih zadev javnega pomena v primerni
višini iz lastnih virov, dodatna sredstva. Višino in način zagotavljanja dodatnih sredstev določa zakon.
Z zakonom se določi način spodbujanja povezovanja ter sodelovanja občin in ustanovitev občine z
združitvijo dveh ali več občin z manj kot 5000 prebivalci ali z združitvijo takih občin z večjimi občinami.
(1) Místní záležitosti veřejného významu financuje obec z vlastních zdrojů, státních prostředků, půjček a
úvěrů.
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(2) Vlastní zdroje obce tvoří:
a.

daně a jiné povinné příspěvky,

b.

příjmy z majetku obce.

(3) Stát poskytne obcím, které nemohou financovat místní záležitosti veřejného významu v dostatečné
výši z vlastních zdrojů, dodatečné prostředky. Výši a způsob zajištění dodatečných prostředků
stanoví zákon.
(4) Zákon také určí způsob podpory integrace a spolupráce obcí a způsob utvoření obce spojením dvou
či více obcí, které mají méně než 5.000 obyvate, či spojení takovýchto obcí s většími obcemi.

57. člen | 57. článek
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občine morajo biti zajeti v
proračunu občine, ki ga ta sprejme v skladu z zakonom.
Příjmy a výdaje k účelu financování jednotlivých veřejných potřeb obce musí být zahrnuty do
rozpočtu obce přijatého v souladu se zákonem.

VIII. poglavje | Část osmá
SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE | OBECNÉ A INDIVIDUÁLNÍ AKTY OBCE

64. člen | 64. článek
Občina sprejme svoj statut.
Statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti
občinskih organov razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri sprejemanju
odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.
Statut sprejme svet z dvotretjinsko večino vseh članov.
(1) Obec přijme svůj statut.
(2) Statut obce stanoví základní zásady pro organizaci a fungování obce, dále způsob vytváření
obecních orgánů a jejich pravomoc (s výjimkou orgánů obecní správy), způsob účasti občanů na
přijímání rozhodnutí a další otázky společného zájmu v rámci obce, o kterých tak stanoví zákon.
(3) Statut přijme rada obce dvoutřetinovou většinou všech svých členů.
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66. člen | 66. článek
Statut in drugi predpiši občine morajo biti objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni
v njih drugače določeno.
Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu.
(1) Statut obce a další obecní předpisy musí být vyhlášeny a nabývají účinnosti patnáctým dnem po
zveřejnění, pokud v nich není stanoveno jinak.
(2) Statut obce a další obecní předpisy se zveřejňují v úředním věstníku.

67. člen | 67. článek
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne
pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji
pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada, če zakon drugače ne določa.
(1) Obec rozhoduje ve správních otázkách, které spadají do její samostatné i přenesené působnosti, také
individuálními akty.
(2) V otázkách správy, které jsou v působnosti obce, rozhoduje v prvém stupni správa obce a ve druhém
stupni župan, pokud nestanoví zákon jinak.
(3) O stížnostech proti rozhodnutí společného orgánu správy obce rozhodne župan té obce, do jejíž
působnosti daná záležitost územně spadá, pokud nestanoví zákon jinak.

68. člen | 68. článek
Organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo v upravnih stvareh in o drugih pravicah,
obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij v upravnem postopku.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti odloča
pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
(1) Orgány obce a nositelé veřejných funkcí rozhodují v otázkách správy a o právech, povinnostech a
právních zájmech jednotlivců a organizací ve správním řízení.
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(2) O stížnostech proti individuálním aktům vydaným v otázkách správy v rámci přenesené působnosti
rozhoduje příslušný státní orgán, o kterém tak stanoví zákon.

69. člen | 69. článek
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine odloča v upravnem sporu pristojno
sodišče.
O zákonnosti nejednoznačných individuálních aktů obecních orgánů rozhodne v soudním řízení
správním příslušný soud.

71. člen | 71. článek
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za splošne in posamične akte pokrajine in drugih
oblik povezovanja lokalnih skupnosti, če za prenesene naloge in za izvrševanje javnih pooblastil s
posebnim zakonom ni določeno drugače.
Ustanovení této části se přiměřeně použijí také na obecné a individuální akty krajů a dalších
jednotek místních samospráv, pokud o přenesených kompetencích a o výkonu veřejných funkcí nestanoví
zvláštní zákon jinak.

X. poglavje | Část desátá
NADZOR DRŽAVNIH ORGANOV | DOZOR STÁTNÍCH ORGÁNŮ

88. člen | 88. článek
Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov občin.
V zadevah, ki jih na občine prenese država, pa opravljajo državni organi tudi nadzor nad
primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Državni nadzor nad delom organa lokalnih skupnosti izvršujejo vlada in ministrstva.
(1) Státní orgány vykonávají dozor nad zákonností postupů obecních orgánů.
(2) V záležitostech, které na obec přenese stát, vykonávají státní orgány dozor také nad přiměřeností a
odborností postupu obecních orgánů.
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88.a člen | 88.a článek
Nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov občin v zadevah iz njihove pristojnosti
izvršujejo ministrstva, vsako na svojem področju.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti
ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
Ministrstvo mora opozoriti organ občine, za katerega meni, da je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in
zakonom, in mu predlagati ustrezne rešitve. Ministrstvo mora opozoriti pristojni občinski organ tudi, če
ugotovi, da občinska uprava ne ravna v skladu z zakonom ali drugim predpisom, in predlagati ustrezne
ukrepe.
Če organ občine ne uskladi svojega splošnega akta z ustavo ali zakonom, mora ministrstvo
predlagati vladi, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega akta
občine z ustavo in zakonom.
Na predlog ministrstva vlada predlaga ustavnemu sodišču, da zadrži izvrševanje splošnega akta
občine, za katerega ministrstvo oziroma vlada meni, da bi z njegovo izvršitvijo lahko nastale večje motnje
v izvrševanju nalog občine in bi zato nastale škodljive posledice za zdravje ali življenje ljudi, ali večja
gospodarska škoda, ali pa bi izvrševanje takega akta pomenilo kršitev z ustavo in zakonom zagotovljenih
pravic in svoboščin občanov.
(1) Dozorování zákonnosti obecných a individuálních aktů obcí v záležitostech spadajících do jejich
působnosti vykonávají jednotlivá ministerstva, každé pro svou oblast.
(2) Ministerstvo musí za účelem provádění dozoru nad zákonností postupů obecních orgánů zajistit
řádnou spolupráci, vzájemnou výměnu informací a odbornou pomoc orgánům obcí.
(3) Ministerstvo musí upozornit obecní orgán, který vydal určitý předpis, že tento zřejmě není v souladu
s ústavou či zákonem a navrhnout mu vhodné řešení dané situace. Ministerstvo musí upozornit
příslušný orgán obce také tehdy, pokud zjistí, že správa obce nejedná v souladu se zákonem nebo
jiným právním předpisem, a navrhnout mu k přijetí vhodná opatření.
(4) Pokud orgán obce nezajistí, aby byl jeho předpis obecné povahy v souladu s ústavou nebo zákonem,
musí ministerstvo navrhnout vládě, aby zahájila řízení o posouzení souladu daného předpisu s
ústavou a zákonem u ústavního soudu.
(5) Na návrh ministerstva vláda navrhne ústavnímu soudu, aby pozastavil užívání daného obecního
předpisu obecné povahy, o kterém ministerstvo nebo vláda soudí, že by jeho užíváním mohlo dojít k
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výraznému narušení vykonávání úkolů obce a následně ke vzniku škodlivých následků na zdraví či
životě lidí, významnější majetkové škody, nebo by užívání takového předpisu znamenalo porušování
ústavou a zákonem chráněných práv a svobod občanů.

89. člen | 89. článek
Župan mora odloke, s katerimi občina ureja zadeve iz prenesene pristojnosti države brez odlašanja,
najpozneje pa hkrati z objavo, predložiti vladi oziroma ustreznemu ministrstvu.
Vlada oziroma ministrstvo odloke, za katere meni, da so nezakoniti, lahko zadrži glede izvrševanja
in jih predloži Ustavnemu sodišču.
(1) Župan musí nařízení, kterými obec upravuje záležitosti v rámci přenesené státní působnosti,
bezodkladně, nejpozději však zároveň s jejich vyhlášením, předložit vládě či příslušnému
ministerstvu.
(2) Vláda nebo ministerstvo může u nařízení, která považuje za nezákonná, odložit jejich účinnost a
předložit je ústavnímu soudu.

90.a člen | 90. článek
Če občina ne opravlja ali v nasprotju z zakonom opravlja z zakonom določene naloge iz svoje
izvirne pristojnosti, mora pristojno ministrstvo opozoriti pristojni občinski organ in mu predlagati način
izvršitve posamezne naloge ter določiti rok.
Če občina ne ravna v skladu z opozorilom in predlogom iz prejšnjega odstavka in pristojno
ministrstvo ugotovi, da občina ne zagotavlja skupnih potreb in interesov svojih prebivalcev in bi utegnile
nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali
premoženje, mora pristojno ministrstvo občini naložiti izvedbo naloge z odločbo. Če občina ne izvrši
odločbe v določenem v roku, jo izvrši ministrstvo v skladu z določbami zakona, ki ureja upravno izvršbo.
(1) V případě, že obec nevykonává zákonem stanovené záležitosti v rámci své samostatné působnosti
vůbec, nebo je vykonává v rozporu se zákonem, musí příslušné ministerstvo upozornit příslušný
orgán obce a navrhnout mu způsob provedení konkrétního úkolu a také mu k tomuto stanovit lhůtu.
(2) Pokud obec nejedná v souladu s upozorněním a navrženým způsobem provedení úkolu z předešlého
odstavce a příslušné ministerstvo zjistí, že obec nezajišťuje společné potřeby a zájmy svých obyvatel,
což může vyústit ve škodlivé následky na životě či zdraví lidí, na životním prostředí či majetku, musí
příslušné ministerstvo obci nařídit výkon daného úkolu příkazem. Jestliže obec přikázaný úkol
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nevykoná ve stanovené lhůtě, vykoná jej ministerstvo, a to v souladu s ustanoveními zákona, který
upravuje výkon správních rozhodnutí.

90.b člen | 90.b článek
Občinski svet se lahko predčasno razpusti, če:
ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje;
v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom
predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta ali
če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji.
Župana se lahko predčasno razreši, če:
ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore,
ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje.
V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne volitve v občinski svet, v
primeru razrešitve župana pa nadomestne volitve župana.
(1) Radu obce lze předčasně rozpustit, pokud:
a. nevykonává rozhodnutí ústavního soudu, která mu ukládají jednání v souladu s ústavou a
zákonem;
b. v roce, na který nebyl přijat rozpočet, nepřijme v souladu se zákonem předložený a připravený
rozpočet na následující rok, který by mohl být účinný od začátku roku nebo
c. pokud se v průběhu kalendářního roku nesejde ani jednou tak, aby byla usnášeníschopná, přestože
byla svolána nejméně třikrát.
(2) Župana je možno předčasně odvolat z funkce, pokud:
a. nevykonává rozhodnutí ústavního soudu nebo plnomocná rozhodnutí soudu, který je příslušný k
vedení správního řízení, která mu ukládají jednání v souladu s ústavou a zákonem.
(3) V případě rozpuštění rady obce vypíše Národní shromáždění předčasné volby do rady obce a v
případě odvolání župana z funkce pak volby doplňující.

90.c člen | 90.c článek
O razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana odloča državni zbor na predlog vlade.
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Preden izda sklep o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana, mora državni zbor
opozoriti občinski svet oziroma župana na njegovo nezakonito ravnanje ter mu predlagati kako naj v
primernem roku te nezakonitosti odpravi. Če občinski svet oziroma župan ravna v skladu z opozorilom,
državni zbor postopek o razpustitvi oziroma razrešitvi s sklepom ustavi.
Državni zbor razpusti občinski svet oziroma razreši župana, če ugotovi, da razlogi niso odpravljeni,
da so bili uporabljeni vsi milejši zakoniti ukrepi in je predčasna razpustitev občinskega sveta oziroma
razrešitev župana v danem primeru primeren in nujen ukrep za zagotovitev lokalne samouprave v občini.
Občinski svet oziroma župan lahko v tridesetih dneh po prejemu vloži zahtevo za presojo ustavnosti
sklepa državnega zbora iz prejšnjega odstavka. Če zahteva ni vložena v roku oziroma, če ji ni ugodeno, je
občinski svet razpuščen oziroma župan razrešen z dnem objave odločitve državnega zbora oziroma
ustavnega sodišča.
(1) O rozpuštění rady obce nebo odvolání župana z jeho funkce rozhoduje Národní shromáždění na
návrh vlády.
(2) Před samotným vydáním rozhodnutí o rozpuštění rady obce nebo odvolání župana musí Národní
shromáždění upozornit radu obce nebo župana na konkrétní nezákonné jednání a také jim navrhnout
jak by měli dané případy nezákonnosti napravit, a stanovit jim k tomuto přiměřenou lhůtu. Pokud
rada obce či župan následně jednají v souladu s upozorněním, Národní shromáždění řízení o
rozpuštění či odvolání zastaví svým rozhodnutím.
(3) Národní shromáždění rozpustí radu obce nebo odvolá župana z jeho funkce, pokud shledá, že
důvody k takovémuto kroku vedoucí nebyly odstraněny, že zároveň byly vyčerpány všechny mírnější
zákonné prostředky nápravy a předčasné rozpuštění rady obce nebo odvolání župana je v daném
případě přiměřeným a nutným prostředkem pro zajištění místní samosprávy v obci.
(4) Rada obce nebo župan mohou ve třicetidenní lhůtě od doručení rozhodnutí Národního shromáždění
z předešlého odstavce podat žádost o přezkoumání ústavnosti tohoto rozhodnutí. Pokud není žádost
podána včas nebo jí není vyhověno, je rada obce rozpuštěna nebo župan odvolán z funkce ke dni
vyhlášení rozhodnutí Národního shromáždění nebo ústavního soudu.

90.č člen | 90.č článek
Če je občinski svet razpuščen, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti v času do izvolitve
novega občinskega sveta župan. Župan mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu
občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji.
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Če je razrešen župan, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti do izvolitve novega župana
podžupan oziroma član občinskega sveta, ki je v skladu s tem zakonom določen za začasno opravljanje
funkcije župana, če je ta predčasno razrešen.
V primeru hkratne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana imenuje vlada začasnega
upravitelja, ki do izvolitve novih občinskih organov opravlja nujne naloge. Začasni upravitelj mora svoje
odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji. Za
začasnega upravitelja ni mogoče imenovati osebe, ki opravlja funkcijo ali delo, ki je nezdružljivo s
funkcijo člana občinskega sveta in župana.
(1) Pokud dojde k rozpuštění rady obce, vykonává nutné úkony spadající do její působnosti v době do
zvolení nové rady obce župan. Župan musí svá rozhodnutí následně předložit k potvrzení nově
zvolené radě obce, jakmile se tato sejde na své první schůzi.
(2) Pokud dojde k odvolání župana z jeho funkce, vykonává nutné úkony spadající do jeho působnosti
zástupce župana nebo člen rady obce, který je v souladu s tímto zákonem určen pro dočasné
zastupování župana, pro případ, že by tento byl odvolán.
(3) Pokud dojde k současnému rozpuštění rady obce i odvolání župana, jmenuje vláda dočasného
správce, který až do zvolení nových orgánů obce vykonává nutné úkony. Dočasný správce musí svá
rozhodnutí následně předložit k potvrzení nově zvolené radě obce, jakmile se tato sejde na své první
schůzi. Do funkce dočasného správce není možné jmenovat osoby, které vykonávají funkci nebo
zastávají pracovní post, který není slučitelný s funkcí člena rady obce či župana.

XI. poglavje | Část jedenáctá
VARSTVO LOKALNE SAMOUPRAVE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV TER ORGANIZACIJ |
OCHRANA MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY A PRÁV JEDNOTLIVCŮ A ORGANIZACÍ

91. člen | 91. článek
Občina oziroma pokrajina lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države
pri Ustavnem sodišču, s katerimi se posega v ustavni položaj in pravice lokalne skupnosti.
Obec nebo kraj může k ústavnímu soudu podat žádost o posouzení ústavnosti a zákonnosti takových
státních právních předpisů, kterými je zasahováno do ústavou garantovaných práv územního
samosprávného celku.
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92. člen | 92. článek
Občina oziroma pokrajina lahko v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s
katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor.
Obec nebo kraj může ve správním řízení sporném napadnout konkrétní správní akty a opatření,
kterými státní orgány vykonávají úřední dozor.

93. člen | 93. článek
Občina oziroma pokrajina ima v postopku, v katerem se odloča o pravicah in obveznostih
posameznikov in organizacij pred državnimi organi položaj stranke, če so s temi akti neposredno
prizadete njene pravice in koristi, določene z ustavo in zakoni.
Občina ima pravico biti obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ
odloča na podlagi predpisov občine.
Pristojni državni organ, ki vodi postopek iz prejšnjega odstavka, mora občino pisno obvestiti o
začetku upravnega postopka v osmih dneh.
(1) Obce a kraje mají v procesních řízeních, ve kterých se rozhoduje o právech a povinnostech
jednotlivců a organizací před státními orgány, postavení strany, a to v případě, že tyto právní akty
bezprostředně zasahují do jejich práv a zájmů garantovaných ústavou a zákony.
(2) Obec má právo být informována o každém správním řízení, ve kterém příslušný státní orgán
rozhoduje na základě právních předpisů dané obce.
(3) Příslušný státní orgán, který vede řízení z předešlého odstavce, musí obec písemně informovat do
osmi dnů od začátku správního řízení.

94. člen | 94. článek
Državni zbor mora pred sprejemom zakonov in drugih predpisov, ki se v skladu z ustavo tičejo
koristi občin, pridobiti njihovo mnenje. Če se predpis nanaša na posamezno občino in posega v njene
koristi, jo je treba seznaniti z namenom takšnega predpisa pred njegovim sprejemom.
Vlada mora pred sprejetjem predlogov zakonov oziroma preden jih predloži državnemu zboru v
sprejem in pred sprejetjem drugih predpisov iz svoje pristojnosti, ki zadevajo pristojnosti, delovanje in
financiranje občin, zagotoviti ustrezno sodelovanje združenj občin.
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Določba iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi kadar posamezen minister sprejema
predpis iz svoje pristojnosti.
(1) Národní shromáždění musí před přijetím zákonů a dalších právních předpisů, které se v souladu s
ústavou týkají zájmů obcí, zjistit jejich mínění. V případě, že se daný předpis týká pouze konkrétní
obce a zasahuje do jejích zájmů, musí být tato s účelem takovéhoto předpisu seznámena ještě před
jeho přijetím.
(2) Vláda musí před přijetím návrhů zákonů nebo před jejich předložením Národnímu shromáždění k
přijetí a dále před přijetím dalších právních předpisů v rámci své působnosti, které se týkají
působnosti, fungování a financování obcí, zajistit odpovídající spolupráci svazku obcí.
(3) Ustanovení předchozího odstavce se přiměřeně použije také na případy, kdy jednotlivý ministr
přijímá právní předpis v rámci své vlastní působnosti.
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