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Na podlagi 8. člena Zakona o volilnĺ in referendumski kampanjĺ (Ur.l. RS, št.4tlo7, Lo3/O7 ZPolS-D, 1'L/tt in 98/13) ter 6. in 25. člena Statuta občine Naklo (Ur.l. RS, št. 28l2o15)
objavljam

POGOJE

ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE
PLAKATNIH MEST V oBčlNt NAKLo
VOLITVE PREDSEDN IKA REPUBLI KE

L,

OGLASNI PANOJI

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji občina Naklo

v času volĺlne kampanje za izvedbo volitev predsednika republike dovoljuje in omogoča

brezplačna plakatna mesta na treh oglasnih panojih velikostĺ 200 cm x 300 cm, z možnostjo
oglaševanja po načelu enakopravnosti na obeh straneh, ki bodo nameščeni:
- na parkiriščuob Domu Janeza Filipiča v Naklem, Kranjska cesta L,
na parkirišču ob Gasilskem domu Duplje, Zgornje Duplje 8,
na parkĺriščuob Gasilskem domu Podbrezje, Podbrezje 99.
organizatorjĺ morajo vloge za brezplačno oglaševanje v času volilne kampanje posredovati
na naslov: občina Naklo, Stara cesta 6I,4202 Naklo do I5.9.2077.

Dodelitev plakatnih mest na oglasnih panojih ter dovoljenje za plakatĺranje na oglasnih
panojih na območju občine Naklo v času volilne kampanje je brezplačna pod pogojem, da
organizatorji propagandni materĺal dostavijo v tajništvo občine.

2.

OGLASNE TABLE

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanjĺ občina
Naklo v času volilne kampanje za izvedbo votitev predsednika republike dovoljuje in omogoča
plakatna mesta proti plačilu tudi na oglasnih tablah, s katerimi upravlja občina Naklo in ki so
postavljene po posameznih naseljih na območju občĺneNaklo.
Zaradi zagotavljanja načela enakopravnosti je na teh dodatnih plakatnih mestih dovoljeno
plakatiranje največ v formatu
(42o X 594 mm).
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Dodatna plakatna mesta so na voljo proti plačilu komunalne takse skladno z odlokom o
komunalnih taksah (Uradnĺ vestnik Gorenjske, št. L2/g8|.
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3.

Ker se plakatiranje izvaja le ob torkih, morajo organizatorji propagandni material
dostaviti v tajništvo občine (občina Naklo, Stara cesta 6L, 4202 Naklo) ob torkih do 11.
ure.

4.

Plakatiranje na plakatnih mestih je mogoče do 2o.Lo.2017 do 24, ure.
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