OBČINA BRDA
Trg 25.maja 2
5212 Dobrovo

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l.RS, št. 41/07, 105/08 –
Odl.US, 11/11, 28/11 – Odl.US) objavlja Občina Brda

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne
kampanje za volitve župana in občinskih svetnikov za Lokalne volitve 2018, ki bodo
18. novembra 2018

1. Plakatiranje bo možno na brezplačnih plakatnih mestih:
- Hum (glavno križišče)
- Dobrovo (pri trgovini Mercator)
- Vipolže (pri bencinskem servisu)
- Neblo (nasproti bivšega mejnega prehoda)
- Golo Brdo (nasproti mesnice Decarnis)
- Petrnel (na križišču)
- Vrhovlje pri Kojskem (parkirišče nasproti info table)
2. Vrstni red na plakatnih mestih bo določil žreb.
3. Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za brezplačno uporabo plakatnih mest
oddati najkasneje do PETKA, 5. 10. 2018 do 14. ure na naslov: Občina Brda, Trg 25.
maja 2, 5212 Dobrovo ali jo do navedenega roka poslati po elektronski pošti na
naslov: info@obcina-brda.si.
4. Žrebanje bo potekalo v PONEDELJEK, 8. 10. 2018 ob 11. uri na sedežu Občine Brda,
Trg 25. maja 2, Dobrovo.
5. O rezultatih žrebanja plakatnih mest bodo prijavljeni pisno obveščeni.
6. Brezplačno plakatiranje na plakatnih mestih bo možno od PETKA, 19. 10. 2018 do
ČETRTKA, 16. 11. 2018.
7. Nameščanje plakatov izvede organizator volilne kampanje na osnovi sklepa o
dodelitvi plakatnega mesta.
8. V skladu s 4. členom Odloka o plakatiranju v Občini Brda (Uradno glasilo slovenskih
občin 11/2008) je izrecno prepovedano plakatiranje na vseh drevesih, ograjah in
pročeljih spomeniško varovanih objektov.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določeno v 1. točki teh pogojev, je dovoljeno s
soglasjem lastnika oziroma upravljavca stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se
neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni in referendumski kampanji.

9. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja
odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine iz plakatnih mest.
10. Za vse informacije v zvezi s plakatiranjem lahko pokličete Občino Brda, 05/335 10 32.
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Župan
Franc Mužič

