
REPUBLIKA  SLOVENIJA

	 MINISTRSTVO	ZA	ZUNANJE	ZADEVE	 DRŽAVNA	VOLILNA	KOMISIJA
 Ljubljana, Prešernova cesta 25 Ljubljana, Slovenska cesta 54

O B V E S T I L O

Skladno z določbami 28. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 – ZEVP-1-UPB1) vas Ministrstvo za zunanje zadeve v 
sodelovanju z Državno volilno komisijo 

o b v e š č a,

da je razpisan zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu (ZMD). Za dan glasovanja na referendumu je določena nedelja, 10. aprila 2011

Ker ste vpisani v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije, vas obveščamo, 
da boste vpisani v volilni imenik, ki bo sestavljen za območje jurisdikcije diplomatsko-konzularnega predstavništva. 

Želimo vas opozoriti, da poteka postopek uresničevanja volilne pravice pri referendumu nekoliko drugače	kot	pri	volitvah, saj vam Državna 
volilna komisija ne bo po uradni dolžnosti poslala volilnega gradiva po pošti. 

Na	referendumu	boste	lahko	glasovali	na	naslednje	načine:

a) 10. aprila 2011 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:
Buenos Aires, Canberra, Dunaj, Celovec, Bruselj, Sarajevo, Praga, Podgorica, Köbenhavn, Pariz, Atene, Zagreb, Rim, Vatikan, Trst, 
Tokio, Ottawa, Toronto, Budimpešta, Skopje, Varšava, Moskva, Bratislava, Madrid, Stockholm, Bern, London, Washington, New York, 
Cleveland, Berlin, München, Beograd, Haag. 

b) Kolikor se 10. aprila 2011 ne morete udeležiti glasovanja na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, lahko glasujete:
– po pošti, vendar morate na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, do 26. marca  

2011	poslati	 zahtevek, da želite glasovati po pošti. Zahtevek vsebuje vaše osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, 
naslov prebivališča, poštni podatki). Zahtevek lahko pošljete tudi po faksu: ++ 386 1 4331 269 ali skenirano po elektronski pošti:  
rvk@gov.si, ker velja rok prispetja,

– na	volišču	na	območju	Republike	Slovenije,	vendar morate ta svoj namen sporočiti Državni volilni komisiji ali okrajni volilni 
komisiji, na območju katere boste glasovali, najpozneje do četrtka, 7. aprila 2011. 

Instruktivni obrazci za vložitev zahtevka za glasovanje po pošti oziroma na volišču na območju Republike Slovenije so na voljo tudi na 
spletni strani Državne volilne komisije www.dvk.gov.si. Na isti spletni strani si lahko ogledate tudi vsebino zakona, o katerem se odloča 
na referendumu. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije ali neposredno na Državno volilno 
komisijo.

V Ljubljani, 1. marca 2011

REFERENDUM
10. 4. 2011
izseljenci

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 10. aprila 2011 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-pošti (skenirano zaradi podpisa): rvk@gov.si. 

Podpisani/-a _______________________________________________________, rojen/-a _________________________________________,
                               (ime in priimek)                    (datum rojstva)

želim glasovati po pošti v tujini na referendumu, ki bo 10. aprila 2011.  

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 cesta 54
SI - 1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
Faks: ++ 386 1 43 31 269
e-pošta: rvk@gov.si
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