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Številka:  040-104/2010/12  (132-03) 

Datum:  12. 1. 2011  

 

Zadeva:  Zadržanje zbiranja podpisov in roka za njihovo zbiranje za podporo 

zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2 

 

Obveščamo vas, da nas je Državni zbor Republike Slovenije obvestil, da je na seji dne 11. 1. 

2011 na podlagi prvega in drugega odstavka 21. člena Zakona o referendumu in o ljudski 

iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZRLI) in 112 . 

člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 

105/10) sprejel Sklep o zahtevi Državnega zbora Republike Slovenije za presojo ustavnosti 

posledic, do katerih prihaja z odložitvijo uveljavitve zakona ali do katerih bi prišlo zaradi 

zavrnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, EPA 1300-V) na 

referendumu. 

 

ZRLI v četrtem odstavku 21. člena določa, da vložena zahteva zadrži zbiranje podpisov in potek 

roka za njihovo zbiranje. Zahteva Državnega zbora je bila na Ustavno sodišče vložena 12. 1. 

2011. 

 

Glede na vloženo zahtevo se zbiranje podpisov za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega 

referenduma o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prekine z dnem 13. 1. 2011.  

 

Obvestilo vam pošiljamo z namenom, da o prekinitvi zbiranja omenjenih podpor obvestite vse 
ustanove oziroma zavode, ki izvršujejo naloge pod okriljem vašega resorja, saj Ministrstvo za 
notranje zadeve ne razpolaga z evidenco ustanov oziroma zavodov in z njihovimi naslovi. 
 

Na podlagi določbe ZRLI (tretji in četrti odstavek 21. čl.) Ustavno sodišče o zahtevi odloči v 

tridesetih dneh. Zbiranje podpisov se bo v primeru odločitve Ustavnega sodišča, s katero bi to 

zavrnilo zahtevo Državnega zbora, nadaljevalo naslednji dan po objavi odločbe ustavnega 

sodišča v Uradnem listu Republike Slovenije, o čemer boste pravočasno obveščeni. 

 
S spoštovanjem, 
 
Pripravil/a: 
Mirjana Štefanič Dušan Vučko 
višja svetovalka I generalni direktor 
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Poslano: 
1. naslovnikom po e-pošti 
2. Služba za odnose z javnostmi MNZ – po e-pošti 
3. Državna volilna komisija (Marko Golobič) – po e-pošti 
4. Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana – po e-pošti 
5. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana – po e-pošti 
6. Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana – po e-pošti 
7. zbirki dok. gradiva 
 
 


