
 
 
 

N A V O D I L O 
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu volitev predsednika republike (Uradni 

list RS, št. 57/12) razpisal volitve predsednika republike. Za dan glasovanja je določena nedelja, 11. november 

2012.  

 

Državljani RS, ki nimate stalnega prebivališča v RS in ste vpisani v posebni volilni imenik teh državljanov 

(izseljenci) lahko glasujete na enega izmed naslednjih načinov, in sicer:  

a) 11. novembra 2012 in 2. decembra 2012 (morebitni drugi krog glasovanja) na volišču na sedežu 

diplomatsko konzularnega predstavništva RS, ki bo odprto med 9. in 17. uro po lokalnem času; s seboj 

morate imeti dokument, na podlagi katerega bo mogoče ugotoviti vašo istovetnost. 

 

Volišča bodo odprta na naslednjih diplomatsko konzularnih predstavništvih:  v Celovcu, v Clevelandu, v 

Münchnu, v Trstu, v Torontu,  na Dunaju,  v Atenah, v Beogradu,  v Berlinu,  v Bernu,  v Bratislavi,  v 

Bruslju,  v Budimpešti,  v Buenos Airesu, v Canberri,  v Haagu,  v Kijevu,  v Kopenhagnu,  v Londonu,  v 

Madridu,  v Moskvi, v Ottawi,  v Parizu, v Podgorici,  v Pragi,  v Sarajevu,  v Skopju,  v Tokiu,  v Varšavi,  v 

Washingtonu,  v Zagrebu in pri Svetem sedežu.  

 

b) Za izvedbo glasovanja po pošti iz tujine na volitvah predsednika republike, v nedeljo 11. novembra 2012, 

vam Služba Državne volilne komisije (v nadaljnjem besedilu: DVK) posreduje naslednje navodilo za 

glasovanje po pošti:   

 
1. Volilno gradivo, ki vam ga pošilja DVK obsega:   

 dve ovojnici z naslovom okrajne volilne komisije. Ena ovojnica je namenjena za prvi krog glasovanja 
11. novembra 2012, drugo ovojnico pa lahko uporabite za morebitni drugi krog glasovanja, ki bo 2. 
decembra 2012. 

 glasovnico z imeni kandidatk in kandidatov (v nadaljnjem besedilu: kandidatov), oziroma uradno 
prazno glasovnico, če glasujete po pošti iz države, ki je izven območja Evrope, ki jo uporabite za 
prvi krog glasovanja 11. novembra 2012 in uradno prazno glasovnico, ki jo boste uporabili za 
morebitni drugi krog glasovanja, ki bo razpisan za 2. december 2012.   

 dve volilni karti.  
 
2. Posebej vas opozarjamo: 

 da lahko za prvi krog glasovanja v nedeljo 11. novembra 2012  uporabite samo glasovnico z imeni 
kandidatov ali uradno prazno glasovnico, ki ima oznako »ZA PRVI KROG«, če glasujete na območju 
države za katero je DVK odločila, da se uporabi uradna prazna glasovnica, 

 da za morebitni drugi krog lahko uporabite samo priloženo uradno prazno glasovnico, ki ima oznako 
»ZA DRUGI KROG«. 

 
Če navodila iz te točke ne boste upoštevali in boste poslali napačno glasovnico, jo volilna 
komisija ne bo upoštevala. 

 
3. Volivka ali volivec (v nadaljnjem besedilu: volivec) lahko glasuje samo za enega kandidata. Svojo voljo 

volivec izrazi na glasovnici tako, da: 

 na glasovnici z imeni kandidatov obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata, 
za katerega glasuje;  

 na uradni prazni glasovnici lastnoročno ali na drug način vpiše ime in priimek kandidata, za 
katerega glasuje. 

 
4. Izpolnjeno glasovnico vložite v belo ovojnico z napisom »Za glasovnico« in jo zalepite. K temu priložite 

lastnoročno podpisano volilno karto.  
 



Še enkrat vas opozarjamo, da morate za prvi krog glasovanja 11. novembra 2012, v ovojnico z 
napisom »Za glasovnico«, vložiti pravo glasovnico, in sicer glasovnico z imeni kandidatov ali  uradno 
prazno glasovnico, ki ima oznako »ZA PRVI KROG«.  Če bo razpisan drugi krog glasovanja uporabite 
uradno prazno glasovnico, ki ima oznako »ZA DRUGI KROG«, ki smo vam jo poslali in jo na enak način 
vložite v ovojnico z napisom »Za glasovnico«.  

 
5. V volilnem gradivu smo vam poslali dve volilni karti in dve ovojnici z naslovom okrajne volilne komisije ter 

dve beli ovojnici »Za glasovnico«. Eno volilno karto in ovojnico z naslovom okrajne volilne komisije 
uporabite za prvi krog glasovanja dne 11. novembra 2012. Drugo volilno karto in ovojnico z napisom 
okrajne volilne komisije prihranite in ju uporabite, če bo razpisan drugi krog glasovanja za 2. december 
2012. 

 
Za prvi krog glasovanja, ki bo potekal 11. novembra 2012, ravnate na naslednji način: 

 Izpolnjeno glasovnico z imeni kandidatov ali uradno prazno glasovnico, ki ima oznako »ZA PRVI 

KROG«  vložite v eno izmed priloženih belih ovojnic »Za glasovnico«  ter jo zalepite nato, 

 Lastnoročno podpisano volilno karto in zalepljeno belo ovojnico »Za glasovnico« vložite v eno izmed 

ovojnic, na kateri je napisan naslov okrajne volilne komisije in jo pošljite z najhitrejšo pošto v 

Slovenijo. 

Za morebitni drugi krog glasovanja, ki bo potekal  2. decembra 2012, ravnate na naslednji način: 

 Izpolnjeno uradno prazno glasovnico, ki ima oznako »ZA DRUGI KROG« vložite v eno izmed 

priloženih belih ovojnic »Za glasovnico« ter jo zalepite nato, 

 Lastnoročno podpisano volilno karto in zalepljeno belo ovojnico »Za glasovnico« vložite v eno izmed 

ovojnic, na kateri je napisan naslov okrajne volilne komisije in jo pošljite z najhitrejšo pošto v 

Slovenijo. 

6. Po 87. členu ZVDZ, se namreč pri ugotavljanju izida glasovanja upoštevajo glasovnice, ki bodo prispele 
po pošti iz tujine do ponedeljka, 19. novembra  2012, do 12. ure. Ob morebitnem drugem krogu 
glasovanja pa bodo upoštevane glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine do ponedeljka, 10. 
decembra 2012, do 12. ure.  Glede na odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije se pri ugotav-
ljanju izida glasovanja upoštevajo samo tiste ovojnice z glasovnicami, pri katerih je iz poštnega žiga ali 
drugih priloženih listin razvidno, da so bile oddane na pošto najpozneje dan pred dnem glasovanja (torej 
so bile oddane na pošto za prvi krog glasovanja najpozneje 10. novembra 2012 oziroma za morebitni 
drugi krog glasovanja najpozneje 1. decembra 2012).  

 
7. Volilno gradivo lahko namesto v Slovenijo pošljete tudi na najbližje diplomatsko konzularno 

predstavništvo Republike Slovenije, na katerem je volišče, pri čemer mora prispeti do odprtja volišča 
torej za prvi krog glasovanja najpozneje 11. novembra 2012 in za morebitni drugi krog glasovanja 
najpozneje 2. decembra 2012. Gradivo, ki bi prispelo po tem roku, bo poslano v Slovenijo.  

 
8. Naslovi predstavništev, na katerih so odprta volišča in kamor lahko pošljete gradivo, so dostopni na 

spletnem mestu DVK (www.dvk-rs.si) 
 

c) Na volišču na območju Republike Slovenije, vendar morate to svojo namero sporočiti Državni volilni 

komisiji ali okrajni volilni komisiji, na območju katere boste glasovali in sicer najpozneje (do vključno) četrtka 

8. novembra 2012. Obvestilo (obrazec 03 objavljen na spletni strani www.dvk-rs.si) pošljete DVK.  

 
Hkrati vam želimo, glede na zagotovljeno tajnost glasovanja, tudi pojasniti, da pri odpiranju ovojnic sodeluje 
celotna komisija ali celotni volilni odbor na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, pri čemer se najprej 
ugotovi, ali je priložena podpisana volilna karta, nato volilna komisija zalepljeno ovojnico z glasovnico vrže v 
volilno skrinjico, in šele ko so vse ovojnice v volilni skrinjici, se skrinjica pretrese in se začnejo odpirati ovojnice 
z glasovnicami.  

 
Dodatne informacije in pojasnila so vam na voljo na spletnem mestu DVK (www.dvk-rs.si). 
 
Ljubljana, 20. avgusta 2012  
 
 
       Dušan Vučko l.r. 
       Direktor službe DVK 

http://www.dvk-rs.si/

