
 
 
 

Na podlagi 37. in 82. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 
54/07 – odločba US), v zvezi z 20. členom Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 
39/92 in 73/03 – odločba US) je Državna volilna komisija na 93. seji dne 21. avgusta 2012 sprejela 
 
 

S K L E P 
o uporabi in določitvi vsebine ter oblike uradne prazne glasovnice za izvedbo glasovanja  

po pošti iz tujine na volitvah predsednika republike 
 
I. 

 
(1) Uradna prazna glasovnica se uporabi za izvedbo glasovanja po pošti volivk in volivcev (v nadaljevanju: 
volivci), ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in volivcev, ki bodo na dan glasovanja 
začasno v tujini. 
 
(2) Uradna prazna glasovnica se za izvedbo glasovanja po pošti iz tujine uporabi v vseh državah izven 
Evrope in za območje naslednjih držav Evrope: Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Rusija, 
Ukrajina in Turčija. Seznam držav Evrope je priloga tega sklepa.  
 
(3) Uradna prazna glasovnica se za morebitno ponovno glasovanje med kandidatoma, ki sta v prvem 
krogu dobila največ glasov (t.j. v drugem krogu glasovanja) uporabi za glasovanje po pošti iz tujine v vseh 
tujih državah.   

 
II. 

 
(1) Uradna prazna glasovnica za izvedbo volitev predsednika republike (v nadaljnjem besedilu: uradna 
prazna glasovnica) je velikosti A5 formata.  
 
((2) V desnem zgornjem kotu je oznaka »VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2012 – GLASOVANJE 
PO POŠTI«. Na vrhu v sredini je besedilo »URADNA PRAZNA GLASOVNICA«, pod tem besedilom pa 
besedilo »ZA PRVI KROG«. Uradna prazna glasovnica ne vsebuje oznako volilne enote in volilnega 
okraja. 
 
(3) Pod besedilom iz prejšnjega odstavka je navodilo, ki se glasi:  
»V pravokotni prostor na glasovnici lastnoročno ali na drug način vpišite ime in priimek kandidata za 
katerega glasujete.« 
 
(4) Pod navodilom je s črtami omejen prostor pravokotne oblike. 
 
(5) Uradna prazna glasovnica, ki se v skladu s tem sklepom uporabi za morebitno ponovno glasovanje 
med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov (t.j. v drugem krogu glasovanja) ima ne glede 
na določbo drugega odstavka te točke sklepa, pod besedilom »URADNA PRAZNA GLASOVNICA« 
besedilo »ZA DRUGI KROG«.  

 
 

III. 
 
(1) Uradna prazna glasovnica ima spodaj v sredini faksimile žiga državne volilne komisije. 
 



(2) Uradna prazna glasovnica se za prvi krog glasovanja tiska na papirju bele barve. Za morebitno 
ponovno glasovanje med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov (t.j. v drugem krogu 
glasovanja) se uradna prazna glasovnica tiska na papirju barve: pantone 551 U.  
 
 
 

IV. 
 
Uradna prazna glasovnica za morebitno ponovno glasovanje med kandidatoma, ki sta v prvem krogu 
dobila največ glasov (t.j. v drugem krogu glasovanja) se volivkam in volivcem, ki bodo glasovali po pošti iz 
tujine pošlje skupaj z volilno karto, istočasno z volilnim gradivom za glasovanje po pošti iz tujine za prvi  
krog glasovanja 11. novembra 2012.  
 

V. 
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.  
 
 
Številka: 041-9/2012-15        
Datum:  21. avgust 2012                                        Anton 
Gašper Frantar, l.r. 

             Predsednik 
 

 
 
 

Priloga sklepa:  Seznam držav Evrope iz drugega odstavka, I. točke tega sklepa: 
 

Albanija Grčija Malta Črna gora 

Andora Hrvaška Monako Kosovo 

Avstrija Irska Nemčija Španija 

Belgija Islandija Nizozemska Švedska 

Bolgarija Italija Norveška Švica 

Bosna in Hercegovina Latvija Poljska Vatikan 

Češka  Lihtenštajn Portugalska Združeno kraljestvo 

Danska Litva Romunija  

Estonija Luksemburg San Marino  

Finska Madžarska Slovaška  

Francija Makedonija Srbija  
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