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SPOŠTOVANI DRŽAVLJANKE IN DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAV EVROPSKE UNIJE!
V nedeljo, dne 26. 5. 2019, bodo v Republiki Sloveniji potekale volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (v
nadaljnjem besedilu: volitve v Evropski parlament).
Volitve v Evropski parlament urejajo Direktiva sveta 93/109/ES z dne 6. 12. 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne
in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni
državljani, Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in Zakon o evidenci volilne pravice.
Ta zakonodaja omogoča, da lahko na volitvah v Evropski parlament sodelujete, če ste državljan katere izmed držav članic
Evropske unije in če izpolnjujete določene pogoje.
KAKO VOLITI V REPUBLIKI SLOVENIJI
Če ste državljan ene izmed drugih držav EU, s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, morate izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. Starost in volilna pravica
V Republiki Sloveniji imajo volilno pravico posamezniki, ki bodo na dan glasovanja dopolnili 18 let.
Kot državljan ene izmed drugih držav EU lahko sodelujete na volitvah v Evropski parlament, če vam v vaši državi ni bila
odvzeta volilna pravica.
2. Stalno oziroma začasno prebivališče
Na območju Republike Slovenije morate imeti, na podlagi veljavnega potrdila o prijavi prebivanja ali dovoljenja za stalno
prebivanje, prijavljeno začasno ali stalno prebivališče. Kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji, ste dolžni prijaviti tudi
vsako spremembo naslova začasnega ali stalnega prebivališča znotraj Republike Slovenije.
3. Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice
V evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament, se vas vpiše na podlagi zahteve. Zahtevo za vpis lahko vložite
kadarkoli, osebno ali po pošti, na Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Obrazec zahteve je
sestavni del tega obvestila.
Zahteva mora vsebovati naslednje podatke:









priimek in ime,
Enotno matično številko občana (EMŠO) oziroma datum rojstva in spol, če EMŠO ni določena,
državljanstvo,
stalno prebivališče, če tega nimate pa začasno prebivališče v Republiki Sloveniji,
prebivališče v tujini,
podatke o državi in kraju oziroma volilni enoti, kjer ste bili nazadnje vpisani v volilni imenik,
podpisano izjavo, da vam volilna pravica ni bila odvzeta,
podpisano izjavo, da boste volilno pravico za volitve v EP uresničevali v Republiki Sloveniji.

Ob zahtevi morate izkazati:
 svojo identiteto (s fotokopijo potnega lista ali drugega veljavnega identifikacijskega dokumenta)
 in državljanstvo (s fotokopijo potnega lista ali potrdila o državljanstvu ali rojstnega lista, če v vaši državi velja kot potrdilo o
državljanstvu, lahko pa tudi s fotokopijo drugega identifikacijskega dokumenta, ki dokazuje vaše državljanstvo)
POSTOPEK VPISA V EVIDENCO VOLILNE PRAVICE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Ministrstvo za notranje zadeve bo vašo zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament pregledalo in
v vaši matični državi preverilo obstoj volilne pravice.
Po potrditvi obstoja vaše volilne pravice, vas bomo vpisali v evidenco volilne pravice v Republiki Sloveniji. O tem vas bomo
izrecno obvestili, hkrati pa bomo o tem obvestili tudi državo, v kateri ste bili nazadnje vpisani v volilni imenik, saj vam z vpisom
na slovenski volilni imenik, preneha volilna pravica za volitve v Evropski parlament v drugi državi članici.
V primeru zavrnitve zahteve za vpis v evidenco volilne pravice v Republiki Sloveniji, vam bo Ministrstvo za notranje zadeve
izdalo ustrezno odločbo, zoper katero so na voljo tudi pravna sredstva.
V evidenci volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji ostanete vpisani toliko časa, dokler ne zahtevate
izbrisa oziroma dokler druga država ne obvesti pristojnega slovenskega organa, da ste zahtevali vpis v evidenco volilne pravice
drugje. Pogoj za vpis v evidenco volilne pravice v Republiki Sloveniji pa vam avtomatično preneha v primeru prenehanja
prebivanja v Republiki Sloveniji ali v primeru prenehanja državljanstva ene od držav Evropske unije.
KANDIDIRANJE IN KANDIDACIJSKI POSTOPEK
Poslanci iz Republike Slovenije v Evropski parlament se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu z možnostjo preferenčnega
glasu, območje Republike Slovenije pa je ena volilna enota.
Kandidate za poslance lahko predlagajo politične stranke in volivci, na listi pa je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslancev
se voli iz Republike Slovenije.

Če se boste odločili kandidirati na volitvah v Evropski parlament v Republiki Sloveniji, morate svoji kandidaturi priložiti še
izjavo o državljanstvu, naslov stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji in izjavo, da ne kandidirate na volitvah v
Evropski parlament v kateri drugi državi članici.
Kandidature je potrebno vložiti pri Državni volilni komisiji najkasneje trideseti dan pred dnevom glasovanja, to je 26. 4. 2019
do 24.00 ure. Državna volilna komisija, bo obvestila pristojne organe drugih držav o kandidaturah njihovih državljanov, ki
kandidirajo na volitvah v Evropski parlament v Republiki Sloveniji.
Podrobneje je postopek kandidiranja in tudi ugotavljanja volilnih izidov urejen v Zakonu o volitvah poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament, ki ga lahko najdete tudi na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in Državne volilne
komisije.

POMEMBNO!
Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.
Posredovati je potrebno vse zahtevane podatke, saj bo v nasprotnem primeru oteženo obveščanje vaše države o vpisu v evidenco volilne pravice v Republiki
Sloveniji.
IZPOLNJEN OBRAZEC POŠLJITE NA NASLOV: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

ZAHTEVA ZA VPIS V EVIDENCO VOLILNE PRAVICE ZA VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT
PRIIMEK

IME

DEKLIŠKI PRIIMEK

EMŠO

DATUM IN KRAJ ROJSTVA

DRŽAVLJANSTVO

SPOL M / Ž

NASLOV STALNEGA OZIROMA ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI:
KRAJ

ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTNA ŠTEVILKA IN IME POŠTE

ZADNJE PREBIVALIŠČE V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EU:
ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA

NASELJE, OBČINA

DRŽAVA

VOLILNA ENOTA oziroma OKOLIŠ ZADNJEGA VPISA V VOLILNI IMENIK

							
ZAHTEVI PRILAGAM (ustrezno obkrožite):
— dokazilo o državljanstvu (fotokopijo potnega lista, potrdilo o državljanstvu, drugo
— dokazilo identitete (fotokopija potnega lista, osebne izkaznice, drugo

)
)

Spodaj podpisani(a) dovoljujem uporabo posredovanih podatkov za potrebe izmenjave podatkov med pristojnimi organi Republike Slovenije in države, kjer
sem bil(a) nazadnje vpisan(a) v volilni imenik.
Datum
(podpis)

IZJAVA
Podpisani(a)

rojen(a)

(kraj, država)

(datum)

državljan(ka)

v

(država)

i z j a v l j a m,
da mi v matični državi ni bila odvzeta volilna pravica.
Datum

(podpis)

i z j a v l j a m,
da bom volilno pravico za volitve v Evropski parlament uresničeval(a) v Republiki Sloveniji.
Datum

(podpis)

