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ŽUPAN – IL SINDACO 
 

            
                                Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 05 6646 228   Fax +386 05 6271 602 

 

 
Na podlagi tretjega odstavka 8.�lena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 
41/2007, 105/08; odlo�ba US, 11/2011 in 28/2011; odlo�ba US) ter 28. �lena Odloka o oglaševanju in 
usmerjevalnem sistemu (Uradni list RS, št. 112/2005) ter na podlagi 42.�lena Statuta mestne ob�ine 
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) izdajam  
 
 

SKLEP  
 

O  PLAKATIRANJU  V  REFERENDUMSKI  KAMPANJI O DRUŽINSKEM  
ZAKONIKU, V MARCU 2012 

 
 

1. 
 
1.1. Za zagotovitev brezpla�nega prostora za plakatiranje pod enakopravnimi pogoji za vse organi-

zatorje referendumske kampanje (v nadaljnjem besedilu: "organizator RK") o Družinskem 
zakoniku v letu 2012 – referendum dne 25.3.2012, se dolo�ijo naslednje lokacije plakatnih pros-
torov: 

 
št.lokacije okvirni opis lokacije v mestu Koper: 
 
I.  Trg Brolo 
II.    ob Cesti na Markovec (zelenica nasproti Agrocentra) - za pogled v smeri vzhod-zahod 
III. ob Cesti na Markovec (zelenica nasproti Agrocentra) - za pogled v smeri zahod-vzhod 
IV. Cesta Marežganskega upora –križiš�e z Vanganelsko cesto (pri marketu) 
V.     Pristaniška ulica (nasproti Ljudske banke - Volksbank) - za pogled v smeri vzhod-zahod 
V.I.        Pristaniška ulica (nasproti Ljudske banke –Volksbank) - za pogled v smeri zahod-vzhod 
 

v drugih naseljih:  
VI.    Ankaran - pri tržnici 
VII.   Hrvatini 
VIII.   Prade - ograja pri šoli 
IX.   Bertoki (pri zadružnem domu) 
X.   Škofije - parkiriš�e nasproti Zadružnega doma 
XI.    Dekani - center naselja 
XII.   Vanganel - križiš�e 
XIII.   Šmarje (nasproti Zadružnega doma) 
XIV.   Sv.Anton 
XV.   �rni kal  
XVI.   Gra�iš�e (pri trgovini) 
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1.2. Dvojni plakatni prostori za dvojezi�no objavo na narodnostno mešanem obmo�ju ob�ine se ure-
dijo na   lokacijah pod zap. št. od I. do IX. 
1.3. Za vsako lokacijo pristojni organ izdela pregledno skico postavitve plakatnih prostorov z njiho-
vim oštevil�enjem in jo izro�i organizatorju RK neposredno na žrebanju plakatnih prostorov (to�ka 
4.tega sklepa). 
1.4.  Plakatni prostori po tej to�ki morajo biti urejeni najkasneje do dne 11.3.2012 ob 18.00 uri. 
 
 

2. 
 
2.1. Na vsaki lokaciji iz to�ke 1.1. se uredijo najmanj 4 plakatni prostori v smislu 31. �lena Odloka o 
oglaševanju  in usmerjevalnem sistemu (Uradni list RS, št. 112/2005 - v nadaljnjem besedilu: "odlok o 
oglaševanju"). 
 
2.2. Vsak organizator RK na žrebanju praviloma pridobi na vsaki lokaciji po en plakatni prostor.  
 
2.3. �e na na�in iz to�ke 2.2. ugotovljeno število na žrebanju udeleženih organizatorjev RK preseže 
minimalno število iz to�ke 2.1., se z ustreznim na�inom žrebanja zagotovi enakopravnost organizator-
jev RK glede na celotni obseg brezpla�nega plakatnega prostora na obmo�ju ob�ine.  
 
2.4. Na plakatnih prostorih iz to�ke 1. organizatorji RK nameš�ajo plakate sami. 
  
2.5. Osebe, ki neposredno nameš�ajo plakate, morajo imeti pri sebi kopijo potrdila o pridobitvi 
ustreznih plakatnih prostorov. Pri lepljenju plakatov morajo uporabljati vodotopna lepila. 
 
 

3. 
 
3.1. Uporaba drugih prostorov, na katerih je možno komercialno oglaševanje (jumbo plakati, 
displeyi ipd) je možna po neposrednem dogovoru med organizatorji RK in upravljavci teh reklamnih 
objektov in ni predmet tega sklepa. 
 
3.2.  Lepljenje plakatov organizatorjev RK na prostorih za plakatiranje po splošnih pogojih v uprav-
ljanju Javnega podjetja Komunala Koper  ni dovoljeno. Izjemoma je na teh krajih možno plakatirati - 
ob upoštevanju veljavnih splošnih pogojev in tarif - obvestila o dogodkih, zborovanjih ipd., ki smejo 
biti objavljena najve� za �as osmih dni pred dogodkom in morajo biti naslednji dan po dogodku sneta. 
�e je za taka obvestila uporabljena podlaga, ki jo predstavlja siceršnje volilno propagandno gradivo, 
mora biti vsaj ena tretjina prostora na tem gradivu namenjena izklju�no obvestilu o dogodku. 

 
 

4. 
 
4.1. Žrebanje brezpla�nih plakatnih prostorov  bo v petek, dne 2. marca 2012 z za�etkom to�no ob 
09.00 uri, v sejni sobi, v pritli�ju Mestne ob�ine Koper, Verdijeva 10. 
 
4.2. Žrebanje se bo izvajalo samo za potrebe organizatorjev RK, katerih predstavniki bodo osebno 
prisotni na žrebanju in bodo organizatorju žrebanja izro�ili pisno pooblastilo organizatorja ter doka-
zilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16.�len Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list 
RS, št. 41/2007, 105/2008, 11/2011 in 28/2011).   
 
4.3. O žrebanju se vodi zapisnik. Potrjeni izvod zapisnika o žrebanju plakatnih mest ima vlogo potr-
dila o razpolaganju s plakatnim prostorom. 
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5. 
 
5.1. Organizator RK zase pridobljenih plakatnih prostorov iz to�ke 1.ne sme odstopati drugim orga-
nizatorjem RK.  
 
 

6. 
 

6.1. Vlogo naslovljeno na Ob�inski inšpektorat za postavitev lastnih objektov po dolo�bah 34. do 
38. �lena Odloka o oglaševanju, s prilogami, navedenimi v prvem odstavku 36. �lena Odloka o oglaše-
vanju, organizatorji RK vložijo - obvezno osebno – v dveh izvodih v sprejemni pisarni Mestne ob�ine 
Koper (Koper, Verdijeva 10, pritli�je desno) - od uveljavitve tega sklepa dalje, vsak delovni dan med 
08.00 in 12.00 uro. 
 
 

7.  
 
7.1. Organizator RK lahko  nameš�a plakate v izložbena okna, vendar samo s soglasjem upravljavca 
poslovnega prostora, h kateremu to okno pripada (trgovina, gostinski obrat, ipd). O �iš�enju oken se 
dogovorita organizator in upravljavec. 
 
 

8. 
 
8.1. Objavi se razglas z naslednjo vsebino: 
 

"Mestna ob�ina Koper  
 

OBVEŠ�A VSE ORGANIZATORJE REFERENDUMSKE KAMPANJE O DRUŽINSKEM 
ZAKONIKU, za referendum, ki bo dne 25.3.2012 

 
da je skladno z Zakonom  o volilni in referendumski kampanji in ob�inskim odlokom o oglaševanju 
sprejet sklep o plakatiranju v referendumski kampanji o Družinskem zakoniku 
 
V zvezi s tem 

 
O B V E Š � A  

 
organizatorje referendumske kampanje, da lahko  integralno besedilo sklepa  osebno prevza-
mejo v sprejemni pisarni Mestne ob�ine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritli�je desno), vsak 
delavnik med 08. in 12.uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi 
na oglasni deski v avli sedeža Mestne ob�ine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mest-
ne ob�ine Koper (www.koper.si). 
 
Žrebanje brezpla�nih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v petek, dne 
2. marca 2012  z za�etkom  ob 09.00  uri v sejni sobi, v pritli�ju Mestne ob�ine Koper, v Kop-
ru, Verdijeva 10. Predstavniki organizatorjev referendumske kampanje se morajo žrebanja 
udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izro�iti:  

- pisno pooblastilo organizatorja ter 
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- dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16.�len Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008, 11/2011 in 28/2011). 

 
 

9. 
 
 Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
Številka: 040-1/2012                 Župan 
Datum:  21.2.2012                    Boris Popovi� 
 
 
Objaviti : 

� na ob�inski oglasni deski 
� na spletni strani MOK 
 

 
Poslati (izvirnik): 
� Komunala Koper 
� Direktorica ob�inske uprave 
� Urad za gospodarske javne službe in promet 
� Urad za finance in ra�unovodstvo 
� Ob�inski inšpektorat 
� Urad za splošne zadeve 
� Urad za splošne zadeve (sprejemna pisarna) 
� Arhiv 
 


