NAVODILO ZA ZBIRANJE PODPISOV V PODPORO
ZAKONODAJNI POBUDI
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije je skupaj z
Zbornico komunalnega gospodarstva skladno z 59. členom Zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi - ZRLI (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18
– odl. US) vložil predlog za začetek postopka za spremembo Zakona o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98,
48/01 in 40/12 – ZUJF). V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda
izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil rok
za zbiranje podpisov in sicer od 1. 9. 2019 do 30. 10. 2019.
Za zbiranje podpor je določeno geslo: »Za pošteno povračilo stroškov prehrane«
ter enotna šifra 825. Pod to šifro se evidentirajo dane podpore v registru stalnega
prebivalstva, evidenci volilne pravice.
PODPORA SE LAHKO PODA:
1. OSEBNO PRED PRISTOJNIM ORGANOM
V prilogi je OBRAZEC z že obkroženo rubriko, vpisano šifro ter geslom tako, da je
potrebno izpolniti naslednje rubrike:
- IME IN PRIIMEK: Ime in priimek mora biti enak kot na identifikacijskem
dokumentu, ki ga mora vsak podpisnik predložiti uradni osebi ob podpisu same
podpore.
- DATUM ROJSTVA: Datum rojstva mora biti v celoti vpisan.
- STALNO PREBIVALIŠČE: Bodite pozorni, da je vpisano stalno prebivališče, kot
so zapisane rubrike v obrazcu:
- KRAJ
- ULICA
- HIŠNA ŠTEVILKA
- OBČINA.
Vse rubrike morajo biti natančno in čitljivo izpolnjene. Posebej prosim pišite čitljivo in
z velikimi tiskanimi črkami. V prilogi je tudi VZOREC izpolnjenega obrazca.

V obrazec ne pišite ničesar drugega. S tako izpolnjenim obrazcem in identifikacijskim
dokumentom, to je ali z osebno izkaznico, ali vozniškim dovoljenjem ali pa s potnim
listom morate do uradne osebe, ki ovirja podpise na katerikoli Upravni enoti ali pa na
krajevnem uradu. Podpisi se bodo ovirjali tudi na krajevnih uradih.
OBRAZEC PODPORE MORATE PODPISATI PRED URADNO OSEBO.
Po podpisu uradna oseba v obrazec vpiše kraj, datum podpisa in se podpiše ter vrne
obrazec podpisniku.
Prosim bodite pozorni, da je v rubriki »Izpolni uradna oseba« vpisano vse
potrebno, to je kraj, datum in podpis uradne osebe ter žig!
Vsak podpisnik podpore nato odnese obrazec na stojnico, lahko ga odda
predsedniku sindikata ali pa ga pošlje na naslov: SKVNS, Dalmatinova 4, 1000
LJUBLJANA.
Navodilo in obrazec podpore sta dosegljiva tudi na spletni strani SKVNS:
http://www.sindikat-skvns.si/.

2. PREKO ENOTNEGA DRŽAVNEGA PORTALA E-UPRAVA.
Podpisnik lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala E-uprava z
varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
Vloga za zbiranje podpor se bo od 1.9.2019 do vključno 30.10. 2019 nahajala na
naslovu https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3925.

ZA VSE DODATNE INFORMACIJE IN POJASNILA POKLIČITE: 041/760-204.
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