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Na podlagi 4. člena Zakona o Volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št.41l07,103107 -
ZPolS-D, 'ĺ05/08 - odl. US, 11l11,28111 - odl. US,98/13 in 8/15), 18. člena Pravilnika o oddajanju
nepremičnega premoŽenja občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št.2116) ĺn Cenika za
oddajanje nepremičnega premoŽenja občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št. 2/16)
Župan občine Vodice dne 12.09.20'ĺ8 objavlja

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe prostorov - dvorane v Kulturnem domu Vodice, dvorane v

Kulturnem domu Utik in dvorane v Kulturnem domu Skaručna za namen organizaciie
predvolilnlh shodov v času volilne kampanje za redne volitve v občinski svet in redne

volltve Župana v letu 2018

Zakon o volilni in referendumski kampanji v 4. členu izjemoma dovoljuje organizacijo predvolilnih
shodov v prostorih samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so namenjeni predvsem javnim prireditvam.

S temi pogoji se določajo načini in pogoji uporabe prostorov - dvorane v Kulturnem domu Vodice,
dvorane v Kulturnem domu Utik in dvorane v Kulturnem domu Skaručna za namen organizacije
predvolilnih shodov v času volilne kampanje za redne volitve v občinski svet in redne volitve
Župana v letu 2018, upoštevaje Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št.
41ĺ07, 103ĺ07 - ZPolS_D, 105/08 - odl. US, 11111,28111 - odl. US, 98/13 in 8/15), Pravilnik o
oddajanju nepremiěnega premoŽenja občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, Št. 2/16) in
Cenik za oddajanje nepremičnega premoŽenja občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št.

2t16).

V občini Vodice se namen organizacije predvolilnih shodov v času volilne kampanje za redne
volitve v občinski svet in redne volitve Župana v letu 2018 v najem oddajajo dvorana v Kulturnem
domu Vodice, dvorana v Kulturnem domu Utik in dvorana v Kulturnem domu Skaručna, ki se
skladno s Cenikom za oddajanje nepremičnega premoŽenja občine Vodice dajejo v najem po
naslednjem ceniku:

. dvorana v Kulturnem domu Vodice - 25,00 EUR/h oziroma za najem nad 5 h/ na dan
120,00 EUR,

o dvorana v Kulturnem domu Utik - 20,00 EUR/h ozĺroma za najem nad 5 h/na dan 't00,00

EUR
. dvorana v Kulturnem domu Skaručna- 20,00 EUR/h oziroma za najem nad 5 h/na dan

100,00 EUR.

3.

Vsak organizator lahko z vlogo zaprosi za najem dvorane za namen organizacije predvolilnih
shodov v ěasu volilne kampanje za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana v letu
2018. 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),
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popolni nasloV organĺzatorja volilne kampanje,
popolne podatke odgovorne osebe organizatorja,
Želeni termin najema prostora,
Želena lokacija najema prostora.

Koriščenje prostorov je mogoče v času trajanja volilne kampanje, kot jo določa 2. člen Zakona o
volilni in referendumski kampanjĺ, ki pravi, da se volilna kampanja lahko začne najprej 30 dnÍ pred
dnem glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovan.;a.

Vlogo za najem prostora je treba vloŽiti najkasneje 15 dni pred predvidenim koriščenjem v
sprejemni pisarni občine Vodice, lahko pa jo pošljete na naslov: občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice ali po elektronski pošti na naslov: obcina@vodice.si

4.

Na podlagi oddane vloge, bo z organizatorjem volilne kampanje sklenjena najemna pogodba, na
njeni podlagi pa organizatorju izdan račun.

5.

Vsak organizator je dolŽan spoštovati določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji in
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoŽenja občine Vodice ter teh pogolev'

Zazadeve, ki niso urejene s temi pogoji veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji
in določbe Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoŽenja občine Vodice.

8.

Pogoji se objavijo na spletni strani občine Vodice in na oglasni deski občine Vodice in veljajo od
12.09.2018 dalje.
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