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VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 
in 

ZAKONODAJNI REFERENDUM 
 

O B V E S T I L O 
 
1. Volitve Predsednika Republike Slovenije – DRUGI KROG 
 

Volitve Predsednika Republike Slovenije drugi krog bodo potekale v nedeljo, 
11.11.2007.  
 
Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini lahko oddajo svoj glas 
neposredno na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Canberri na dan volitev 
oziroma po pošti, če so o tem obvestili Državno volilno komisijo. 
 
Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v tujini  
začasno prebivajo, pa se niso odločili za glasovanje v prvem krogu in osebe, ki so 
se v prvem krogu izvedbe volitev oglasile na DKP, da bi volile, pa je bilo 
ugotovljeno, da imajo stalno prebivališče še vedno prijavljeno v Republiki Sloveniji 
in zato niso mogle oddati svojega glasu, imajo možnost, da se udeležijo volitev v 
drugem krogu, če to sporočijo Državni volilni komisiji (op.: obrazec je priložen 
obvestilu). 
 

2. Zakonodajni referendum 
 

Referendum bo potekal sočasno z drugim krogom volitev za predsednika 
republike, to je v nedeljo, 11.11.2007. 
 
Referendumsko vprašanje se glasi: 
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1A), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 11. septembra 2007?«. 
Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini lahko oddate svoj glas 
neposredno na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Canberri na dan 
glasovanja. Tisti, ki želijo glasovati po pošti morajo svojo odločitev sporočiti 
Državni volilni komisiji do 27.10.2007 (op.: obrazec je priložen obvestilu). 
 
Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v tujini  
začasno prebivajo, lahko glasujejo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v 
Canberri ali po pošti, če to sporočijo Državni volilni komisiji najpozneje do 27.10. 
2007 (op.: obrazec je priložen obvestilu). 
 



Kontakti Državne volilne komisije: 
 

Državna volilna komisija 
Slovenska  cesta 54 
SI-1000 Ljubljana 
Slovenija 
P: +386 1 4322 002
F: +386 1 4331269 
E: rvk@gov.si
http://www.dvk.gov.si/ 

mailto:rvk@gov.si


Z A H T E V E K  
 

ZA GLASOVANJE PO POŠTI ALI NA DIPLOMATSKO KONZULARNEM PREDSTAVNIŠTVU 
ZA VOLIVCE Z ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI 

 
POJASNILO: Instruktivni obrazec je namenjen volivcem, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t.j. državljanom 
Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Obrazec se pošlje po pošti na naslov: 
Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, po faksu: ++ 386 1 43 31 269 ali po 
e-pošti (skenirano zaradi podpisa): rvk@gov.si.  
 
      (IZPOLNITI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI) 
 
IME IN PRIIMEK: _________________________________ 
 
 
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA V SLOVENIJI: 
 
_________________________________________________________      
 
_________________________________________________________ 
 
       (občina, kraj, ulica in hišna številka) 
 
Na volitvah predsednika republike 21. oktobra  2007 želim glasovati  
(OBKROŽI ALI PODČRTAJ):  
 

1)       na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije s sedežem v : 
( v kolikor boste glasovali na DKP, gradiva predhodno ne boste prejeli po pošti, temveč se na dan glasovanja  
  med  9. in 17. uro po lokalnem času zglasite na sedežu DKP) 

 
___________________________________________________________________________________ 

                                                           (sedež DKP v tujini) 
2)       po pošti v tujino 

 
Gradivo za glasovanje po pošti naj se mi pošlje na naslednji:  
NASLOV  

(opomba:  Naslov napišite na način, ki ga za poštne storitve uporablja pošta v državi, kjer boste glasovali. 
Naslov vsebuje kraj, ulico in hišno številko, poštno številko, pokrajino in državo.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Zahtevek velja tudi za morebitni drugi krog glasovanja 11. novembra 2007  (PODČRTAJTE - OBKROŽITE): 
 
                                                         DA                        NE 
 
Naslovnik: 
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 
Slovenska 54 
SI-1000 LJUBLJANA 
SLOVENIJA 
Fax.: ++ 386 1 43 31 269 
 
Datum:       PODPIS: _________________________________ 
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         REFERENDUM 2007 
            zdomci 

 
Z A H T E V E K  

ZA GLASOVANJE PO POŠTI ALI NA DIPLOMATSKO KONZULARNEM PREDSTAVNIŠTVU 
ZA VOLIVCE Z ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI 

 
POJASNILO: Instruktivni obrazec je namenjen volivcem, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t.j. državljanom 
Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Obrazec se pošlje po pošti na naslov: 
Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, po faksu: ++ 386 1 43 31 269 ali po 
e-pošti (skenirano zaradi podpisa): rvk@gov.si.  
 
      (IZPOLNITI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI) 
 
IME IN PRIIMEK: _________________________________ 
 
 
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA V SLOVENIJI: 
 
_________________________________________________________      
 
_________________________________________________________ 
 
       (občina, kraj, ulica in hišna številka) 
 
Na referendumu 11. novembra  2007 želim glasovati  
(OBKROŽI ALI PODČRTAJ):  
 

1)       na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije s sedežem v : 
( v kolikor boste glasovali na DKP, gradiva predhodno ne boste prejeli po pošti, temveč se na dan glasovanja  
  med  9. in 17. uro po lokalnem času zglasite na sedežu DKP) 

 
___________________________________________________________________________________ 

                                                           (sedež DKP v tujini) 
2)       po pošti v tujino 

 
Gradivo za glasovanje po pošti naj se mi pošlje na naslednji:  
NASLOV  

(opomba:  Naslov napišite na način, ki ga za poštne storitve uporablja pošta v državi, kjer boste glasovali. 
Naslov vsebuje kraj, ulico in hišno številko, poštno številko, pokrajino in državo.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Naslovnik: 
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 
Slovenska 54 
SI-1000 LJUBLJANA 
SLOVENIJA 
Fax.: ++ 386 1 43 31 269 
 
Datum:       PODPIS: _________________________________ 
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REFERENDUM 2007 

Z A H T E V E K 

ZA GLASOVANJE PO POŠTI V TUJINI, ZA VOLIVCE, KI V REPUBLIKI SLOVENIJI 

NIMAJO STALNEGA PREBIVALIŠČA 

 

 

POJASNILO: Instruktivni obrazec je namenjen volivcem, ki bodo na dan glasovanja 11. novembra 2007 v 
tujini, ker tam stalno prebivajo in želijo glasovati po pošti. Obrazec se pošlje po pošti na naslov: Državna volilna 
komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, po faksu: ++ 386 1 43 31 269 ali po e-mailu 
(skenirano zaradi podpisa): rvk@gov.si.  

 
 
 
Podpisani _________________________________________________, rojen-a __________________ 
       (ime in priimek)        (datum rojstva) 
 
 
želim glasovati po pošti v tujino na referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem 
preoblikovanju zavarovalnic, ki bo  11. novembra 2007.   
 
 
Gradivo za glasovanje po pošti naj se mi pošlje na naslednji:  

 
 

NASLOV  
(opomba:  naslov napišite na način, ki ga uporablja za poštne storitve pošta v vaši državi. Naslov 
vsebuje kraj, ulico in hišno številko, poštno številko, pokrajino in državo.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Datum:      PODPIS: _________________________________ 
 
 
Naslovnik: 
 
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 
Slovenska 54 
SI-1000 LJUBLJANA 
SLOVENIJA 
Fax.: ++ 386 1 43 31 269 
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