Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača
SLOVENIJA

Številka: 041-0008/2018-12
Divača, 19.10.2018

ZAPISNIK ŽREBANJA BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za
lokalne volitve 2018 – volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Divača, ki bodo 18. novembra 2018.
Skladno z objavo pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo
za lokalne volitve 2018 – volitve župana, članov občinskega sveta in članov sveta krajevnih
skupnosti v Občini Divača, ki bodo 18. novembra 2018, objavljenih na internetni strani občine
Divača in oglasnih deskah Občine Divača dne 18.9.2018, je bilo dne 19.10.2018 ob 13.00 uri v
prostorih občine Divača, Kolodvorska 3a, 6215 Divača opravljeno žrebanje brezplačnih plakatnih
mest.
Za izvedbo žrebanja brezplačnih plakatnih mest za lokalne volitve 2018 – volitve župana, članov
občinskega sveta in članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Divača je bila s sklepom številka
041-0008/2018-3, dne 18.9.2018 imenovana strokovna komisija v sestavi:
-

Iztok Felicjan, predsednik komisije
Tamara Kljun, članica komisije in
Suzana Škrlj, članica komisije.

Pravočasno do 19. oktobra 2018 do 12. ure je prispelo devet vlog, ki so navedeni v prvi tabeli po
zaporedju prispetja. Stranke Levica, Zeleni Slovenije in Stranka modernega centra v občini
Divača niso predlagale kandidata za župana, prav tako tudi ne kandidatov za občinski svet ali za
svete krajevnih skupnosti, zato se jih ne uvrsti v žreb za brezplačna plakatna mesta.
Brezplačna plakatna mesta so na naslednjih lokacijah:
- v naselju Divača na parkirnem prostoru pred knjižnico,
- v naselju Senožeče pri avtobusni postaji,
- v naselju Vremski Britof pri športnem igrišču.
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Izvede se žreb po zaporednem vrstnem redu prispetja vlog:

1. Plakatna mesta za volitve župana
Kratica

Št. plakatnega
mesta (izžrebano)

Dobra država – Anton Može

DD

2

Slovenska demokratska stranka – Branka Škrlj

SDS

3

Ime stranke/ kandidata za župana

Alenka Štrucl Dovgan – Alenka Štrucl Dovgan

1

2. Plakatna mesta za volitve v občinski svet
Kratica

Št. plakatnega
mesta (izžrebano)

Nova Slovenija – krščanski demokrati

NSi

5

Slovenska ljudska stranka

SLS

6

Dobra država

DD

4

Slovenska demokratska stranka

SDS

8

DESUS

7

Ime stranke

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Stranke Levica, Zeleni Slovenije in Stranka modernega centra v Občini Divača nimajo kandidata,
zato jim niso bila dodeljena plakatna mesta.
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RAZPORED
RAZDELJENIH BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST
ZA LOKALNE VOLITVE – VOLITVE ŽUPANA, ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA IN ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI,
KI BODO 18. NOVEMBRA 2018
PO OPRAVLJENEM ŽREBU V PETEK 19.10.2018

1. Plakatna mesta za volitve župana
Številka
plakatnega mesta

Ime stranke

1

Alenka Štrucl Dovgan

2

Dobra država – Anton Može

3

Slovenska demokratska stranka - Branka Škrlj

2. Plakatna mesta za volitve v občinski svet
Številka
plakatnega mesta

Ime stranke

4

Dobra država

5

Nova Slovenija – krščanski demokrati

6

Slovenska ljudska stranka

7

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

8

Slovenska demokratska stranka

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
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