KABINET ŽUPANA  ׀GABINETTO DEL SINDACO
Župan  ׀Il sindaco

ŠTEVILKA:
DATUM:

040-0002/2022(1)
22.9.2022

Na podlagi tretjega odstavka 8.člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007,
103/2007 – ZpolS-D, 105/08 - odločba US, 11/2011, 28/2011 - odločba US in 98/2013) ter na podlagi 32. člena
Statuta občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015 in 10/2022) župan sprejema naslednji
SKLEP
o plakatiranju v volilni kampanji za lokalne volitve v letu 2022
1. člen
Za zagotovitev brezplačnega prostora za plakatiranje pod enakopravnimi pogoji za vse organizatorje volilne
kampanje (v nadaljnjem besedilu: "organizator VK") za volitve članov občinskega sveta, župana, predstavnika
italijanske skupnosti v občinskem svetu ter sveta občinske samoupravne italijanske narodne skupnosti v letu
2022 – volitve dne 20.11.2022, se določita naslednji lokaciji plakatnih prostorov:
-

Parkirišče v bližini sedeža Občine Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran (t.j. parcela št. 1318/2,
k.o. Oltra),
Zelenica ob južnem parkirišču Ankaran center (t.j. parcela št. 1534/2, k.o. Oltra).

Uredijo se dvojni plakatni prostori za dvojezično objavo.
Za predmetni lokaciji pristojni organ izdela pregledno skico postavitve plakatnih prostorov in jo izroči
organizatorju VK neposredno na žrebanju plakatnih prostorov oziroma ob razpošiljanju zapisnika žrebanja
zainteresiranim.
Plakatni prostori po tej točki bodo pripravljeni in na voljo organizatorjem VK z dnem 26.10.2022.
2. člen
Vsak organizator VK na žrebanju pridobi po dva plakatna prostora (za dvojezično objavo) na vsaki izmed lokacij.
Na plakatnih prostorih iz 1. točke organizatorji VK nameščajo plakate sami.
Osebe, ki neposredno nameščajo plakate, morajo imeti pri sebi kopijo zapisnika žrebanja za pridobitev ustreznih
plakatnih prostorov ter pooblastilo organizatorja VK. Pri lepljenju plakatov morajo uporabljati vodotopna lepila.
3. Člen
Lepljenje plakatov organizatorjev VK na prostorih za plakatiranje po splošnih pogojih v upravljanju Javnega
podjetja Marjetica Koper d.o.o. ni dovoljeno.
4. člen
Žrebanje brezplačnih plakatnih prostorov bo v ponedeljek 24.10.2022 z začetkom točno ob 10.00 uri, v sejni
sobi, v prostorih Občine Ankaran na naslovu: Regentova ulica 2, 6280 Ankaran.
Žrebanje se bo izvajalo samo za potrebe organizatorjev VK, katerih predstavniki bodo osebno prisotni na
žrebanju in bodo organizatorju žrebanja izročili pisno pooblastilo organizatorja ter dokazilo o odprtju TRR, ki
ga zahteva 16.člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D,
11/11, 28/11 – odl. US in 98/13).
O žrebanju se vodi zapisnik. Potrjeni izvod zapisnika o žrebanju plakatnih mest ima vlogo potrdila o
razpolaganju s plakatnim prostorom.
T: +386 (5) 66 53 001  ׀E: kab@občina-ankaran.si

5. člen
Organizator VK zase pridobljenih plakatnih prostorov iz 1. točke ne sme odstopati drugim organizator-jem VK.
6. člen
Sklep se objavi na spletni strani Občine Ankaran (uradne objave): www.obcina-ankaran.si .
Ta sklep velja takoj.

7. člen

Občina Ankaran
Gregor Strmčnik
ŽUPAN

POSLATI:

- Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. – v vednost po e-pošti;
- Arhiv.
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