
 

 

 
Skladno z določbami 28. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 ZEVP-
1-UPB1) vam Ministrstvo za zunanje zadeve posreduje naslednje: 
 

OBVESTILO 
 
Državni zbor je na seji 24. aprila 2014 razpisal zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. 
 
Za dan glasovanja je določena nedelja 8. junij 2014. 
 
Želimo vas opozoriti, da poteka postopek uresničevanja volilne pravice pri referendumu nekoliko 
drugače kot pri volitvah, saj vam Državna volilna komisija na vaš naslov v tujini po uradni 
dolžnosti, to je po pošti, ne bo posredovala volilnega materiala. Volilni material -glasovnico in 
volilno karto - bodo prejeli le tisti, ki bodo pravočasno Državni volilni komisiji poslali obvestilo, da 
želijo glasovati po pošti. 
 
Na referendumu boste lahko glasovali na naslednje načine: 
 

a) Če ste vpisani v volilni imenik, boste lahko, tako kot doslej, glasovali 8. junija 2014 na 

volišču diplomatskega predstavništva oziroma konzulata Republike Slovenije, ki bo 

odprto med 9. in 17. 00 po lokalnem času. S seboj morate imeti dokument, na podlagi 

katerega bo mogoče potrditi vašo identiteto. 

Volišča bodo odprta na naslednjih diplomatskih predstavništvih in konzulatih: Atene, 
Beograd, Bern, Berlin, Bratislava, Bruselj, Budimpešta, Buenos Aires, Canberra, Celovec, 
Cleveland, Dunaj, Haag, Kijev, Kopenhagen, London, Madrid, Moskva, München, Ottawa, 
Pariz, Podgorica, Praga, Sarajevo, Skopje, Sveti sedež (Vatikan), Trst, Tokio, Toronto, 
Varšava, Washington, Zagreb. 
 

b) V primeru, da se glasovanja na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ne morete 

udeležiti, lahko glasujete po pošti iz tujine. 

V tem primeru morate najkasneje do 23. maja 2014 na naslov Državne volilne komisije 
posredovati obvestilo, da želite glasovati po pošti. Obvestilo lahko pošljete po pošti na 
naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu na 
številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: 
gp.dvk@dvk-rs.si. 

 
 
V primeru, da boste na dan izvedbe referenduma v Republiki Sloveniji, lahko glasujete na 
volišču v Republiki Sloveniji, vendar morate svojo namero do vključno 4. junija 2014 sporočiti 
Okrajni volilni komisiji, na območju katere boste glasovali, ali Državni volilni komisiji. 
 
Obrazca obvestila za glasovanje po pošti ali na volišču na območju Republike Slovenije sta 
objavljena na spletnem mestu Državne volilne komisije: 
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/referendum-2014-obrazci-za-volivce 
 
Dodatne informacije lahko pridobite na diplomatskih predstavništvih in konzulatih, njihovih 
spletnih straneh ali neposredno pri Državni volilni komisiji. 
 
Ljubljana, 28. april 2014 
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