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POROČILO 

Državna volilna komisija (v nadaljevanju OVK) je v postopku ugotavljanja končnega izida 
glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
vodah (ZV-1 G), ki je bil 11. 7. 2021 (v nadaljnjem besedilu referendum) 

ugotovi I a: 

A. 

1. Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 1.698.642 volivk in volivcev (v 
nadaljevanju volivci), od tega 1.698.627 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike ter 15 
volivcev, ki so glasovali na podlagi potrdila pristojne upravne enote, ker pomotoma niso bili 
vpisani v volilni imenik. 

2. Glasovalo je skupaj 789.192 volivcev oziroma 46,46 odstotka vseh volivcev, ki so imeli 
pravico glasovati. 

8. 

3. Oddanih je bilo 788.968 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 1.896 
glasovnic neveljavnih, kar predstavlja 0,24 odstotka oddanih glasovnic. 

4. Oddanih je bilo 787.072 veljavnih glasovnic. 

5. Na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 
2021 ?«, je: 

- "ZA" glasovalo 104.312 volivcev oziroma 13,25 odstotka volivcev, ki so veljavno 
glasovali; 

- "PROTI" glasovalo 682.760 volivcev oziroma 86,75 odstotka volivcev, ki so veljavno 
glasovali. 

6. Na referendumu je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, glasovala »PROTI«. 



C. 

7. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je na 47. dan od dneva glasovanja na 
referendumu (27. 8. 2021), OVK obvestilo, da je od dneva sestave volilnih imenikov za 
izvedbo referenduma, do zaključka glasovanja na dan glasovanja, umrlo 1.109 volivcev, ki 
so bili vpisani v volilne imenike. 

8. Na podlagi podatkov MNZ so okrajne volilne komisije in Služba OVK ugotovile, da so na 
referendumu 4 volivci glasovali, ki so bili vpisani v volilni imenik in so do zaključka 
glasovanja na dan glasovanja umrli. 

9. Število vseh volivcev, ki se upošteva pri izračunu potrebnega deleža za zavrnitev 
referenduma, se ugotovi na naslednji način: 
- Številu volivcev, ki so bili vpisani na volilne imenike (1.698.627) se prišteje število 

volivcev, ki so glasovali s potrdilom pristojne upravne enote, ker pomotoma niso bili 
vpisani na volilne imenike (15); 

- Od števila iz prejšnje alineje se odšteje število volivcev, ki so umrli v času od dneva 
sestave volilnih imenikov do zaključka glasovanja na dan glasovanja ( 1.109) in prišteje 
število volivcev, za katere so okrajne volilne komisije in Služba OVK ugotovile, da so na 
referendumu glasovali in do zaključka glasovanja na dan glasovanja umrli (4). 

10. Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 1.697.537 volivcev (1.698.627 + 15 -
1.109 + 4 = 1.697.537). 

11. »PROTI« je glasovalo 682.760 volivcev, ki so imeli pravico glasovati, torej 40,22 odstotka 
vseh volivcev. 

D. 

OVK je to poročilo sprejela na podlagi 39. člena Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi 
(Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo, 6/18 - odi. US in 52/20) na 1 O. seji 7. 9. 
2021 v sestavi predsednik Peter Golob ter člani dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj. Miroslav 
Pretnar, Mojca Dolenc in Drago Zadergal. Poročilo je sprejela soglasno. 

Peter Golo 

Predse~ 
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