Šentjernej, 16. april 2009

Številka 3/2009

PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH
MEST ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE
SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT
Na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Uradni list RS, št.
41/07), občina Šentjernej objavlja pogoje za
pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za
volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament na območju Občine Šentjernej.

plakatne panoje in nanje namešča plakate ter
druga volilno propagandna sporočila.

II. UPORABA DRUGIH
OGLAŠEVALNIH POVRŠIN
1. V Občini Šentjernej ureja področje plakatiranja
odlok po katerem izvaja plakatiranje JP EDŠ,
d.o.o. Šentjernej.

I. BREZPLAČNA UPORABA
PANOJEV
1. V skladu s 1. odstavkom 8. člena Zakona o
volilni kampanji in 2. odstavkom 1. člena Odloka o
pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje na
območju občine Šentjernej ( Uradni vestnik
Občine Šentjernej št. 8/2006 – v nadaljevanju
odlok) bo vsakemu organizatorju volilne
kampanje na razpolago en (1) plakatni pano
dimenzije 130 cm x 180 cm na Trgu Gorjanskega
bataljona.
2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu
organizatorju volilne kampanje na podlagi pisne
vloge, naslovljene na Občino Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. Vloge morajo
prispeti najkasneje do četrtka 30.04.2009 do 12.
ure. Vrstni red dodeljenih panojev bo določen na
osnovi žrebanja, ki bo v ponedeljek 04.05.2009 ob
10. uri v sejni sobi Občine Šentjernej. V pisnem
zahtevku za dodelitev panoja mora biti navedena
kontaktna oseba in telefonska številka
organizatorja volilne kampanje.
3. V skladu s 3. odstavkom 1. člena odloka JP
EDŠ, d.o.o. Šentjernej pripravi plakatno mesto na
Trgu Gorjanskega bataljona tako, da namesti

2. Organizatorjem volilnih kampanj bo v Občini
Šentjernej omogočeno oglaševanje preko citylightov, mobilnih in stalnih enostranskih panojev.
3. V skladu s 1. odstavkom 2. člena odloka je
plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 1. člena
odloka dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma
upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih
objektov ali zemljišč, za kar se neposredno
uporabljajo določila Zakona o volilni kampanji.
4. Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z
določili Zakona o volilni kampanji oziroma z
določili odloka bo odstranila pooblaščena oseba
Občine Šentjernej na stroške organizatorja.
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