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PETICIJA 
Krajani zaselkov Nizka in Varpolje zahtevamo, da OVK Mozirje nemudoma 

določi volišče na območju naših zaselkov, in ostro protestiramo proti 

nestrokovno izvedenemu postopku, ki je pripeljal do neupravičene ukinitve 

dosedanjega volišča. 

Krajani zaselkov Nizka in Varpolje v Občini Rečica ob Savinji ostro protestiramo proti sklepu 

Okrajne volilne komisije 5. volilne enote, 6. volilnega okraja Mozirje o ukinitvi volišča 

00506027 Tehnično pregledni center A.M. Miklavc. 

 

UKINITEV TAJNA IN V ZADNJEM TRENUTKU 

Krajani protestiramo, ker o problematiki nismo bili obveščeni, nič nista vedela niti naša 

izvoljena predstavnika v organu lokalne skupnosti. Protestiramo, ker je bilo volišče ukinjeno 

v zadnjem trenutku pred referendumom in državnozborskimi volitvami, kar nam je 

onemogočilo, da bi rešitev poiskali sami. Protestiramo, da je bil sklep v javnih občilih 

objavljen šele 20. 4. 2018, tri dni pred iztekom roka za določitev volišč na državnozborskih 

volitvah in deset dni po roku za določitev volišč za referendum. 

 

NESPREJEMLJIVA UKINITEV VOLIŠČA 

Krajani protestiramo zoper neutemeljene razloge za ukinitev volišča v objektu Tehnično 

preglednega centra. Opozarjamo, da je bil lastnik prostorov pripravljen zagotoviti vse 

potrebne klančine za invalide, kot jih zahteva zakonodaja. Protestiramo zoper sklep, da je 

prostor s površino dvanajstih kvadratnih metrov neprimeren za izvedbo volitev, saj smo v 

preteklosti v tem prostoru brez težav že imeli volitve! Gre za popolnoma arbitrarno 

odločitev, brez pravne podlage! Izjemno zgroženi pa tudi ugotavljamo, da OVK Mozirje ne ve, 

da je v samem objektu poleg dveh »neprimernih« prostorov še tretja pisarna, ki je brez 

arhitektonskih ovir in popolnoma primerna za volitve. 

Zato krajani sklep OVK Mozirje, da ni primernega prostora za volišče v tem objektu ali drugje 

v kraju, kategorično zavračamo. V objektu tak prostor je, tudi drugje bi se našel, le iskal se ni, 

kot bi se moral! 
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NEPRIMERNO NOVO VOLIŠČE 

Krajani protestiramo zoper priključitev k volišču 00506018 Gostilna Markelj, Spodnja Rečica. 

Do volišča ni varne pešpoti! Ob regionalni cesti, zelo obremenjeni glavni prometnici v Zgornji 

Savinjski dolini, je na več kot dveh kilometrih ceste borih deset metrov pločnika, cesta 

poteka tudi zunaj naselja. Našim sokrajanom brez avtomobila je s tem onemogočen varen 

obisk volišča. 

 

Krajani razočarani ugotavljamo, da se je problematika našega volišča reševala le znotraj 

suhoparne domnevne zadostitve zakonskim zahtevam, brez želje po rešitvah in ne da bi se 

pri tem ozirali na težave, ki jih bo imelo več kot 400 volivcev pri uveljavljanju ustavno 

zagotovljene pravice. Ob tem spoznavamo, da smo volivci v Nizki in Varpoljah postali 

drugorazredni državljani. 

 

V protest zoper nastali položaj se bomo posamezniki po lastni presoji odločili za bojkot 

referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške 

proge Divača–Koper. 

 

Nizka, Varpolje, maj 2018.      Podpisani krajani 


