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Občina Rogatec na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št.
41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) in v skladu z Odlokom o načinu in pogojih
plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 51/10) objavlja

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
ZA VOLILNO KAMPANJO ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA
OBČINE ROGATEC
I.
V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, je lepljenje in
nameščanje plakatov, z oglaševalskimi vsebinami za predmetno volilno kampanjo, možno na mestih,
ki so v ta namen določena na območju Občine Rogatec v 1. členu Odloka o načinu in pogojih
plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec, in sicer na:
1.
deski za plakatiranje pri gasilskem domu v Rogatcu,
2.
deski za plakatiranje pri vaško-gasilskem domu Donačka Gora,
3.
deski za plakatiranje v Dobovcu (pri bifeju Janko),
4.
deski za plakatiranje v Dobovcu (pri bifeju Hustič)
5.
okroglem stebru pri trgovini Mercator.

II.
Plakate na zgoraj določenih plakatnih mestih namešča pooblaščena oseba Občine Rogatec, drugod
pa vsak organizator sam.
Na enem plakatnem mestu lahko vsak organizator volilne kampanje namesti le eno volilno
propagandno sporočilo oziroma plakat enake vsebine, v velikosti A2.
Na plakatnem mestu ni dovoljeno prelepiti drugega propagandnega sporočila za volilno kampanjo ali
iz njega le-tega sneti.
Organizator volilne kampanje lahko sam ustvari začasno plakatno mesto, vendar je takšno plakatiranje
dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali
zemljišč.
III.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse
svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest.
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