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Na podlagi 8. člena Zakona o Volilni in referendumski kampanji (Uradni lĺst RS, št.41l07,103107 -
ZPolS-D, 105/08 - odl. Us, 11111,28ĺ11 - odl. US, 98/13 in 8/15) in odloka o oglaševanju in
obveščanju v občini Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št. 412017) župan občine Vodice dne
07.09.2018 objavlja

POGOJE
za prldobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Vodice v času volilne

kampanje za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana v letu 20í8

1

Določajo se načini in pogoji plakatiranja na obmocju občine Vodice za volilno kampanjo za redne
volitve v občinski svet in redne volitve Župana v letu 2018, ki bodo potekale dne 18.11.2018,
plakatna mesta ter pravice in obveznosti organizatorjev kampanje (v nadaljevanju: organizatorji)
glede plakatiranja, upoštevajeZakon o Volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št' 41ĺ07,
103ĺ07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11l11,28111 - odl. US, 98/13 in 8/'ĺ5) in odlok o oglaševanju
in obveščanju v občini Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št.4117)'

2.

V občini Vodice se za nameščanje plakatov za volilno kampanjo določijo naslednja brezplacna
plakatna mesta (oglasni panoji):

. Vodice - V centru, na zaöetku Vodiške ulice,
o Skaručna - pri avtobusni postaji
. Utik - pri trgovini.

Grafični prikaz lokacij brezplacnih plakatnih mest je sestavni delteh pogojev

3.

Vsak organizator lahko z vlogo zaprosi za pridobitev brezplacnih plakatnih mest. Vlogo lahko vloŽi
osebno v sprejemni pisarni občine Vodice, po pošti na naslov občine Vodice, ali po elektronski
pošti na naslov: obcina@vodice.si.

Na vlogije potrebno navesti:
- naziv organizatorja volilne kampanje (politične stranke, samostojne liste ali samostojnega

kandidata),
- popolni naslov organizatorja volilne kampan.;e,
- popolne podatke odgovorne osebe organizatorja,
- število Želenih brezplačnih plakatnih mest,
- Želena lokacija brezplačnih plakatnih mest.

Vlogo lahko organizatorji vloŽijo v zakonsko določenem roku za volilno kampanjo

4.

Na brezplačnih plakatnih mestih organizatorji kampanje plakate nameŠčajo sami pod pogojem, da
predhodno pridobijo soglasje občinske uprave občine Vodice, ki jim določi vrstni red na
brezplaÖnem plakatnem mestu' Nepriglašeni plakati bodo odstranjeni na stroške organizatorja
plakatiranja.
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V skladu z načelom enakopravnosti organĺzatorjev volilno kampanje se brezplačna mesta lahko
uporablja v zaporedju časa priglasitve oziroma vloŽitve vloge. Prvi začne v levem zgornjem kotu in

naslednji v smeri branja. Največja moŽna velikost plakata je v velikosti standardnega formata
papirja 82 (500mm x 707mm).

5.

Upravljavec plakatne površine lahko nemudoma odstrani Ves propagandni material, ki bo
nameščen v nasprotju s temi pogoji

6.

Organizatorji kampanje morajo najkasneje v roku 15 dni po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje
plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.

7

Vsak organizator je dolŽan spoštovati določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji in

odloka o oglaševanju in obveščanju v občini Vodice ter teh pogojev.

Za zadeve, ki niso urejene s temi pogojĺ veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski
kampanji.

8.

Pogoji se objavijo na spletni strani občine Vodice in na oglasni deski občĺne Vodice ĺn veljajo od
07.09.2018 dalje.

Številka: o4101-8t2o'1 8-00't
Datum: 07.09.2018

obči ce
Franc Šuštar
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