Na podlagi 8. dlena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, ft. 41/2007, 103/2007,
105/2008 in 11/2011) in 15. Elena Odloka o ogla§evanju in obvegeanju na javnih povitinah in povrtinah
v lasti Obdine Domiale (Uradni vestnik ObEine Domiale, M. 09/2003) javno objavljamo

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV BREZPLAtNIH PLAKATNIH MEST ZA
ZAKONODAJNI REFERENDUM 0 ZAKONU 0 IZGFtADNJI,
UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM 2ELEZNISKE
PROGE DIVAtA-KOPER (ODZIUGDT)

Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravlianju in gospodarjenju z drugim tirom ieleznigke
proge Divada—Koper (OdZIUGDT) bo v nedeljo, 13. maja 2018.

Postopek za pridobitev brezpladnih plakatnih mest za volitve je urejen v IV. poglavju Odloka o
oglagevanju in obveidanju na javnih povrginah in povrtinah v lasti Obdine Dorniale (Uradni vestnik
Obdine Domiale, ft. 09/2003) pOBVEtCANJE IN OGLAEVANJE ZA POTREBE VOLUME KAMPANJE« od
15. do 21. Elena.

Organizatorji referendumske kampanje lahko z vlogo kandidirajo za brezpladna oglasna mesta
najkasneje do srede, 18. 04. 2018, do 12:00 ure Obravnavane bodo le vloge, ki bodo prispele na
vloiitde Obdine Domiale, do 12:00 ure, ne glede na vrsto dostave. V vlogi je potrebno izrecno
navesti:
organizatorja volline kamrsanje in
odgovorno osebo organizatorja volilne kamoanje.

2rebanje na podlagi vlog se opravi dne, 18. 04. 2018 ob 14:00 uri v prostorih Obdine Domiale,
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domicile, L nadstropje (konferendna soba).

Vsem organizatorjem referendumske kampanje se zagotovi in razdeli enako ftevilo plakatnih mest, v
kolikor to ne bo mogode zagotoviti, se posamezna plakatna mesta inaame iz seznama lokacij
brezpladnih plakatnih mest, tako da bo za vse organizatorje referendumske kampanje zagotovlieno
enako ftevilo plakatnih mest.

VI

Seznam lokacij, ki jih je mono uporabljati za referendumsko kampanjo od srede, 18. 04. 2018 je
naslednji:

I.) A - REKLAMNI PAN OJI - DIM ENZIJE 120 cm x 90 cm
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lokacija
Ljubljanska cesta ob plodniku pri Dornialskem domu, Ljubljanska cesta 58
Ljubljanska cesta ob plodniku pred NLB, Ljubljanska cesta 62
Ljubljanska cesta - ob avtobusnem postajaliku pri veleblagovnici Tilt
Ljubljanska cesta - ob avtobusnem postajaliku pri veleblagovnici TUt
Ljubljanska cesta ob plodniku — pri agenciji Ten-Tours
Ljubljanska cesta ob plodniku — pri agenciji Ten-Tours
Ljub(janska cesta ob ploEniku (turistidna tabla) pri Mercatorju
Ljubljanska cesta ob plodniku (turistiEna tabla) pri Mercatorju
Ob plodniku na Kolodvorski ulici - ±eleznigka postaja
Ob plodniku na Kolodvorski ulici - 2elezniika postaja
Slamnikarska cesta - ob planiku pri trgovini Tug
Slamnikarska cesta - ob plodniku pri trgovini Tug
Vir - ob plodnik pri avtobusnem postajaliku (Restavracija Pristan)
Vir - ob plodnik pri avtobusnem postajaligeu (Restavracija Pristan)
Vir - ob plodnik pri Gospodarski zbornici
Vir - ob plodnik pri Gospodarski zbornici
Vir - Bukovdeva ulica ob avtobusnem postajaliku (nasproti trgovine PA)
Vir - Bukoveeva ulica ob avtobusnem postajaligeu (nasproti trgovine nit)
Radomlje - Pregernova cesta pri trgovini TUt
Radomlje - Pregernova cesta pri trgovini TUt
Dob - ob avtobusnem postajaligdu 1 - v smeri Celja
Dab - ob avtobusnem postajaliku 1 - v smeri Domial
Presede - ob ploeniku pri trgovini Mg
Preserje - ob plodniku pri trgovini nit
Dragomelj - ob avtobusnem postajaligdu - Dragomelj jug
Dragomelj - ob avtobusnem postajaligdu - Dragomelj sever
lhan - zelenica ob avtobusnem postajaligdu - pri Breznikovi cesti 71
lhan - zelenica ob avtobusnem postajaliku - pri Breznikovi cesti 71
Rodica - ob avtobusnem postajaliku - prifieleznigki postaji Rodica
Rodica - ob avtobusnem postajaliMu - pri ielezniSid postaji Rodica
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