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Na podtagi f .  i lena Zakona o voti[ni in referendumski kampanji (ZVRK; ULRS 5t.
41/2007,1O3/2OO7 - ZPotS-D,105/2008- odt. US,11/2011,28/201"t - odl. US,98/2013,8/2015) in
Odtoka o razpisu volitev predsednika republike (UlnS *. 43/2017) Obf ina RazkriZje, Safarsko 42,
9246 RazkriZje, objavtja

POGOJE ZA PRTDOBTTEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
na obmoeiu Obtine Razkriije za voliWe predsednika republike

Ptakatna mesta - ogtasne deske, s katerimi ,rJpotrg. in upravtja Obtina RazkriZje, so Stiri (4) in
sicer ob avtobusnih postajah na Gibini, Safarskem, RazkriZju in Ve5e ici.

l t .
Obiina Razkri2je zagotavtja vsem organizatorjem volilne kampanje za volitve predsednika
republike, ki bodo 22.10.2017, brezpLaino ogtasno mesto v vel ikosti  0,5 m' na vseh Stir ih ogtasnih
deskah.

i l t .
Za dodatne plakate se plaia znesek v vi5ini 2,09 EUR po 1m2, vendar Le pod pogojem, da za
Leptjenje obstajajo tehniine moZnosti - dovotj prostora.

tv.
Organizatorji votitne kampanje so dolZni vse, kar Zetijo objaviti na plakatnih mestih, posredovati
upravi Obiine RazkriZje, ki bo poskrbeta za distribucijo materiata. Lepl.jenje ptakatov brez
vednosti upravtjavca je prepovedano.

V.
Za morebitno po5kodovanje ati odstranitev plakatov na plakatnih mestih s strani znanih ati
neznanih storilcev, Obtina RazkriZje ne odgovarja, bo pa na zahtevo organizatorja votitne
kampanje poSkodovane ali odstranjene ptakate nadomestila z novimi, ie jih organizator priskrbi.

vl.
Za postavitev ptakatnih mest na dodatnih tokacijah se mora vsak organizator volilne kampanje
sam dogovoriti z lastnikom ati upravljavcem zemtji5da ter si pridobiti njegovo soglasje. Ptakatno
mesto mora biti postavtjeno tako, da ne ovira preglednosti cestnega prometa in Ze obstojetih
drugih objektov. Pred postavitvijo si mora pridobiti dovoLjenje upravnega organa.

vil.
Za odstranjevanje plakatov in dodatnih ptakatnih mest je zadolZen organizator volilne kampanje
sam. Odstranit i  j ih mora najkasneje v 15 dneh po dnevu gtasovanja, sicer se [ahko odstranitev
odredi v skladu z 2. odstavkom 11. in 33. itenom ZVRK.

vilt.
Pogoji pridnejo vetjati z dnem objave na krajevno obitajen naiin.
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