Mod. 1 R

NEPOSREDNA IZVOLITEV PREDSEDNIKA DEŽELE
IN DEŽELNEGA SVETA
Sklic volitev
ŽUPAN
NA OSNOVI 13. in 14. člena Posebnega statuta Dežele Furlanije Julijske krajine, ki je bil sprejet na podlagi ustavnega
zakona z dne 31. januarja 1963, št. 1, s poznejšimi spremembami in dopolnitvami;
NA OSNOVI deželnega zakona z dne 18. junija 2007, št. 17 (Določitev vladne oblike Dežele Furlanije Julijske krajine in
deželnega volilnega sistema v skladu z 12. členom Statuta o avtonomiji);
NA OSNOVI deželnega zakona z dne 18. decembra 2007, št. 28 (Predpisi o postopku izvolitve Predsednika dežele in
Deželnega sveta) z poznejšimi spremembami in dopolnitvami;

SPOROČA
DA so bile z odlokom Predsednika dežele št. 044/Pres. z dne 28. februarja 2018, sklicane volitve za izvolitev Predsednika
dežele in Deželnega sveta V NEDELJO, DNE 29. APRILA 2018;

DA so z istim odlokom bila volilnim okrajem dodeljena volišča, z izjemo volišč, ki so namenjena izključno kandidatu,
izvoljenemu za Predsednika in kandidatu za isto funkcijo, ki je zbral največje število glasov takoj po kandidatu, izvoljenemu
za Predsednika, kot sledi:
Prebivalstvo po popisu

Okraji

Dodeljena volišča

1. TRST

232.601

9

2. GORICA

140.143

5

3. VIDEM

456.186

18

80.550

3

310.811

12

1.220.291

47

4. TOLMEČ
5. PORDENONE
Skupaj

Glasovanje bo potekalo v nedeljo dne 29. aprila 2018 od 7. do 23. ure.
Volivec lahko voli v kraju, ki je označenem v njegovi volilni izkaznici.
Volivec, ki ni vpisan v volilne sezname in lahko voli na osnovi sklepa, ki potrjuje, da je občinski volilec, mora glasovati v volilni
enoti, ki jo določi Občina.
ŽUPAN

DUINO AURISINA - DEVIN NABREŽINA
.............................................................................................................................

DANIELA PALLOTTA
VOLIVEC MORA UPOŠTEVATI,

 da je za udejanjanje volilne pravice potrebno predložiti volilno izkaznico in osebni dokument;
 da se lahko v primeru, da je njegova izkaznica poškodovana ali nečitljiva, tudi na dan glasovanja zglasi na občinskem volilnem uradu,
ki bo ob predložitvi ustrezne prošnje in vračilu originala, izdal duplikat ali v primeru, da to ne bi bilo mogoče, izdal nadomestno
potrdilo za udejanjanje volilne pravice;

da lahko v primeru izgube izkaznice, na podlagi lastne izjave o izgubi, zaprosi občinski volilni urad za izdajo duplikata ali
nadomestnega potrdila.
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