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Na podlagi 8. dlena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, it. 41107,
103107 - ZpolS-D, 11111,28111 - odl. US in 98/13) in dolodil Odloka o ptakatiranju v Obdini
Hrpelje-Kozina (Ur. list RS, 5t. 54115) objavlja Obdina Hrpelje-Kozina

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOCJU
OBCINE HRPELJE . KOZINA V EASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE
PREDSEDNIKA REPUBLIKE, ki bodo v
nedeljo, 22. '10. 2017
1.

Obidajna plakatna mesta, ki se uporabljajo za rcdno plakatiranje, niso namenjena za potrebe
volilne kampanje.
2.

Za 6as volilne kampanje Obiina Hrpelje - Kozina doloda brezpla6na plakatna mesta s
postavitvUo panojev brez pla6ila komunalne takse, na naslednjih lokacijah:

HRPELJE:
- zelenica ob SlavniSki cesti (nasproti obeinske stavbe)
KOZINA:
- na zelenici med bencinsko drpalko in bivSim marketom
Obdina Hrpelje - Kozina bo na zgoraj navedene lokacije postavila panoje, na katerih pripada
vsakemu organizatorju volilne kampanje eno plakatno mesto dimenzije 70 x .100 cm.

V

3.

dasu volilne kampanje se doloeijo 5e naslednja mesta, kjer si organizatorji volilne
kampanje lahko sami brezpladno, tudi brez pladila komunalne takse, postavijo svoje panoje
oz. Iahko brezpla6no plakatirajo in so dostopna pod enakimi pogoji vsem organizatorjem

volilne kampanje v Obdini Hrpelje - Kozina:

HRPELJE:
- na zelenici ob SlavniSki cesti (nasproti obEinske stavbe)
KOZINA:
- na trgu pred biv5im marketom in fontano,
- na kri2i56u magistralne ceste in odcepom za Rodik.

V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena v prejsnji to6ki, se plakatira na

krajevno

obidajen na6in.
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4.

Plakatiranje je dovoljeno z lepili, ki ne bodo trajno poskodovala plakatnih mest. Prepovedano
je pfakate pritrjevati na drevesa z Zeblji ali risalnimi 2eblji6ki ter lepiti plakate na strojne
drogove ali elektro in PTT napeljave.
5.

Plakatiranje ni dovoljeno na zgradbah voli5d, dvori5dih voli5d in doloienem prostoru okrog
zgradb voliSd.
6.

Plakatiranje zunaj plakatnah mest iz 2. in 3. to6ke teh pogojev je dovoljeno s soglasjem
lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objeKov ali zemljiSd, za kar se
neposredno uporabljajo dolodila ZVRK.
nameSdanje plakatov iz prejSnjega odstavka tega 6lena
posebnega dovoljenja in zaraeunavati komunalne takse.

Za

ni

dovoljeno predpisovati

Za postavitev transparentov, za katere so potrebna dodatna soglasja ali dovoljenja, mora
podati soglasje ali dovoljenje za to pristojni organ.

Prelepljenje ali unicevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V dasu volilnega molka je prepovedano lepiti in nameSdati nove plakate.
7.

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti
vse svoje plakate in druge oglaSevalske vsebine s plakatnih mest. Po poteku tega roka lahko
Medobdinski inspektorat in redarstvo odredi odstranitev plakatov na stroske organizatorja
volilne kampanje in izrede globo v skladu z dolodili ZVRK. Prito2ba zoper odlodbo o
odstranitvi plakatov ne zadrili njene izvr5itve.
8

Razpored postavitve plakatov na brezplainih panojih se bo dolodil z atebom. vsakemu
organizatorju volilne kampanje pipada za plakatiranje na panojih eno plakatno mesto. v 2reb
sa vklju6ijo organizatorji volilne kampanje, ki bodo na Obdino Hrpelje - Kozina, Hrpelje,
Reska ceita 14,6240 Kozina dostavili pisno zahtevo za plakatiranje v dasu volilne kampanje
do vkljudno SREDE, 20. septembra 2O17 do 11.00 ure.
Javno 2rebanje plakatnih mest bo v SREDO, 20. septembra 2017 ob 13.00 uri v prostorih
ob6inske uprave Obdine Hrpelje - Koztna.
9.

V primeru, da do roka, navedenega v 8. dlenu teh pogojev, na Obiino Hrpelje-Kozina ne
priipe nobena zahteva za plakatiranje na brezpladnih plakatnih mestih, Obdina Hrpelje Kozina ni dolZna zagotoviti postavitev panojev za brezpla6no plakatiranje.

V primeru, da ostane posamezno plakatno mesto nezasedeno, se nameni za plakatianie za
poirebe organizatorjev volilne kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje po izvedbi
2rebanja. plakatno mesto se dodeli po vrstnem redu prispele vloge. Ob6ina zagotavlja
plakatiranje na panojih samo do popo lnitve vseh plakatnih mest
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