URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 7

Preddvor, 11. avgust 2000

12.
***
Na podlagi določb Zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št.62/94 in 17/97) izdajam

SKLEP
o pogojih za lepljenje in nameščanje
plakatov z volilno propagandnimi sporočili
za volitve v Državni zbor, dne 15.10.2000

1.člen
Za volitve v Državni zbor, ki bodo 15. oktobra
2000, Občina Preddvor po določbah Zakona o
volilni
kampanji
zagotavlja
vsem
organizatorjem volilne kampanje brezplačno
plakatiranje, na krajevno običajnih mestih na
celotnem območju občine, ki so na
nepremičninah v lasti ali upravljanju občine in
s tem zagotavlja osnovno informiranje volilcev
v občini o kandidatih za Državni zbor
Republike Slovenije.
2.člen
Poleg pogojev, navedenih v poglavju III.
Zakona o volilni kampanji, se določajo še
naslednji pogoji:
1. Organizator
volilne
kampanje
oz.
predstavnik kandidata mora z vlogo Občino
Preddvor obvestiti o nameri plakatiranja z
navedbo željenih plakatnih mest, dimenzijo
plakatov in njihovo količino.
2. Organizator volilne kampanje mora z vlogo
Občino Preddvor obvestiti o nameri
postavitve posebnih panojev na javnih
površinah.
3. Vloge morajo biti naslovljene na naslov:
Občina Preddvor (volilna kampanja plakatna mesta), Dvorski trg 10, 4205
Preddvor. Na naslov morajo prispeti
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najkasneje do 4. septembra 2000 do 13.
ure.
4. V vlogi mora biti naveden naziv in naslov
vlagatelja, doloèen zaèetni datum leplenja
propagandnih sporoèil in naèin obnavljanja
le teh. Za plakatna mesta na zemljišèih, ki
niso v lasti ali upravljanju obèine, je vlogi
potrebno priložiti še pismeno soglasje
lastnika.
5. Organizator volilne kampanje lahko
propagandno volilno gradivo prviè nalepi
šele potem, ko dobi od Obèine Preddvor
dovoljenje. To dovoljenje bo izdano
najkasneje do 8.septembra 2000.
Zoper izdano dovoljenje je možna pritožba v
roku treh dni. Pristojni organ Obèine
Preddvor, to je župan obèine odloèi o pritožbi
v roku dveh dni.
3.èlen
Organizatorji volilne kampanje morajo vse
svoje plakate in druga volilna propagandna
sporoèila odstraniti najkasneje v 15 dneh po
dnevu glasovanja. V nasprotnem primeru jih
odstrani Obèina Preddvor na stroške
organizatorja.
4.èlen
Ta sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v
Uradnem glasilu Obèine Preddvor.
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