Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07,
105/08, 11/11, 28/11 in 98/13) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10 in
93/12), je Občinski svet občine Kuzma na 24. redni seji dne 23. junija 2014, sprejel naslednji
SKLEP
o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Kuzma
1. člen
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja, plakatna mesta in nameščanje panojev
na javnih površinah v času volilne kampanje na Območju Občine Kuzma za lokalne volitve, volitve
poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, volitve poslancev v Evropski parlament, referendume,
itd.
Nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih plakatnih
mestih in pod pogoji, ki so določeni v tem sklepu.
2. člen
Občina Kuzma bo organizatorjem volilne kampanje v naseljih Dolič, Gornji Slaveči, Kuzma,
Matjaševci in Trdkova zagotovila brezplačna plakatna mesta na obstoječih oglasnih tablah.
3. člen
Na obstoječih brezplačnih oglasnih mestih lahko organizatorji plakate nameščajo pod
naslednjimi pogoji:
– organizator bo na oglasne table sam nameščal plakate in skrbel za urejenost oglasne table,
– odstranjevanje in prelepljenje že nameščenih plakatov drugih organizatorjev je
prepovedano,
– v času volilnega molka je prepovedano nameščati nove plakate,
– plakatiranje izven plakatnih mest, ki so opredeljena s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika
oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno
uporabljajo določila Zakona o volilni in referendumski kampanji.
4. člen
Organizatorji morajo najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti ves svoj
propagandni material s plakatnih mest, v nasprotnem primeru ga odstranijo delavci Režijskega obrata
občine Kuzma.
5. člen
Glede primerov, ki niso urejeni s tem sklepom veljajo določbe Zakona o volilni in
referendumski kampanji.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pogojih za pridobitev pravice do
uporabe plakatnih mest v Občini Kuzma, št. 900-0006/2011-2.
7. člen
Ta sklep se objavi na spletni strani občine in v uradnem občinskem glasilu Uradne objave
občine Kuzma.
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