
LOKALNE VOLITVE 2014

Na podlagi 8. 6lena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK; Ur.l.RS 5t. 41107,
103107-ZPolS-D, 105/08-Odl.US, 11111, 28111-Odl.US in 98/13) in Razpisa rednih volitev
v obdinske svete in rednih volitev Zupanov (Ur.l.RS itt.47l14) Obdina RazkriZje, Safarsko 42,
9246 RazkriLje, objavlja

POGOJEZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
na obmodju Ob6ine Razkriije za lokalne volitve 2014

t .
Plakatna mesta - oglasne deske, s katerimi razpolaga in upravlja Obcina RazkriZje, so Stiri
(4) in sicer ob avtobusnih postajah na Gibini, Safarskem, RazkriZju in Ve56ici.

il.
Obdina RazkriZje zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014,
brezpladno oglasno mesto v velikosti 0,5 m' na vseh Stirih oglasnih deskah.

ilt.
Za dodatne plakate se plada znesek v vi5ini 2,Og EUR po 1m2, vendar le pod pogojem, da
za lepljenje obstajajo tehnidne moZnosti - dovolj prostora.

tv.
Organizatorji volilne kampanje so dolZni vse, kar Zelijo objaviti na plakatnih mestih,
posredovati upravi Obcine RazkriZje, ki bo poskrbela za distribucijo materiala. Lepljenje
plakatov brez vednosti upravljavca je prepovedano.

V.
Za morebitno po5kodovanje ali odstranitev plakatov na plakatnih mestih s strani znanih ali
neznanih storilcev, Obdina RazkriZje ne odgovarja, bo pa na zahtevo organizatorja volilne
kampanje po5kodovane ali odstranjene plakate nadomestila z novimi, ce jih organizator
priskrbi.

Za postavitev plakatnih mest na OoOatnill'lok".ilah se mora vsak organizator volilne
kampanje sam dogovoriti z lastnikom ali upravljavcem zemlji5da ter si pridobiti njegovo
soglasje. Plakatno mesto mora biti postavljeno tako, da ne ovira preglednosti cestnega
prometa in 2e obstoje6ih drugih objektov. Pred postavitvijo si mora pridobiti dovoljenje
upravnega organa.

vil.
Za odstranjevanje plakatov in dodatnih plakatnih mest je zadollen organizator volilne
kampanje sam. Odstraniti jih mora najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja, sicer se lahko
odstranitev odredi v skladu z 2. odstavkom 1 1. 6lena in 33. dlenom ZVRK.

vilt.
Pogoji pricnejo veljati z dnem objave na krajevno obi6aje,l, nadin.
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