
oBerNA RAVNE NA KoRoSKEM

Stevi I ka : 041-000 2/ 2018
Datum: L7.4.2018

Na podlagi 8. dlena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS,
4t.47/07,103/07 - ZPoIS-D, 7l/!L,28/17 - odl. US in 98/73, v nadaljevanju ZVRK),
dolodil Odloka o plakatiranju na javnih oglasnih mestih v Obdini Ravne na Koro5kem
(Uradni list RS, 5t. 92105, v nadaljevanju Odlok) in 8. 6lena Statuta Obdine Ravne na
Koro5kem (Uradno glasilo slovenskih obdin, 5t. 20/73) objavlja Obdina Ravne na
Koro5kem

POGOJE ZA ZAGOTAVLJANJ E MOZNOSTI PLAKATI RANJA V oBe lrul
RAVNE NA KOROSKEM V CASU VOLILNE KAMPANJE ZA

PREDEASNE VOLITVE V DRZAVNI ZBO.-R

DNE 3. JUNTJA 201.9

r. sploSm DoLoeBE

Obdina Ravne na Koro5kem sporoda organizatorjem volilne kampanje za preddasne
volitve v DrZavni zbor dne 3. junija 201,8, da ima na razpolago javne oglasne deske. Na
vsakem javnem oglasnem mestu lahko politidna stranka namesti po en plakat velikosti
0,5 m2 do zapolnitve. Prelepljenje ali unidevanje plakatov drugih organizatorjev kampanje
je prepovedano. V dasu molka je prepovedano lepiti oziroma name5dati plakate. Javna
plakatna mesta v skladu z Odlokom urejuje Javno komunalno podjetje Ravne na
Koro5kem d.o.o..

Vsaka stranka mora obdinski upravi dostaviti vlogo za plakatiranje, ki je priloga teh
pogojev. Na tej vlogi mora biti navedena oseba, ki je zadolZena za izvajanje volilne
kampanje v stranki na obmodju Obdine Ravne na Koro5kem. Ta oseba bo v primeru
kr5itev nastopila v vlogi ,odgovorne osebeo.

Hkrati je potrebno navesti lokacije, na katerih imate namen ogla5evati. Lokacije lahko
izbirate samo na osnovi izdanih pogojev.

Dodatna plakatna mesta:
- Plakatiranje na teh mestih je opredeljeno v ll. poglavju teh pogojev.

Plakatiranje zunaj plakatnih mest:
- Plakatiranje na teh mestih je opredeljeno v lll. poglavju teh pogojev.

II. DODATNA PLAKATNA MESTA

Namestijo se lahko dodatne, posebne oglasne deske oziroma dvostranski panoji, ki pa ne
smejo presegati tm2 povr5ine. O nadinu postavitve (mikrolokacUa) se stranke
sporazumno dogovorijo. Na vsakem oglasnem mestu lahko politidna stranka namesti po
en plakat.
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Dovoljene lokacije za postavitev zadasnih plakatnih mest so javne povr6ine:
t. kriZi5de Kotlje - Slovenj Gradec ob Kulturnem domu,
2. povr5ina ob vhodu v naselje Javornik,
3. nasproti bencinskega servisa Petrol,
4. plato ob poslovno - trgovskem centru na eedovju,x-5. kriZiSde Cedovje - Gimnazija,
6. na zelenici avtobusne postaje v Gramoznici (Ob Suhi),
7. Dobja vas pri Policijski postaji - v obe smeri regionalne ceste Ravne - Prevalje,
8. kriZi5de ob OsnovniSoli PreZihovega Voranca.

Politidne stranke ali posamezniki, ki nameravajo za plakatiranje postaviti zadasne panoje,
si morajo za poseg v prostor pridobiti dovoljenje-v skladu zZakonom o graditvi objektov
(ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, 61. tO2/O4 in naslednji), Uredbo o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Uradni list RS, 5t. 37108 in naslednji), Zakonom o javnih cestah (Uradni list
RS, 5t. 33/06 in naslednji), Odlokom o obdinskih cestah (Uradno glasilo slovenskih obdin,
st. t9/1.2) in upo5tevati pogoje iz drugega odstavka 11. dlena Odloka.

Za poseg v varovalni pas ob drZavni ali obdinski cesti si je potrebno pridobiti soglasje
pristojnega organa v skladu s 47. dlenom Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, 5t.
33/06 in naslednji). S strani Direkcije za ceste sije potrebno pridobiti soglasje, de gre za
postavljanje kakr5nihkoli objektov in naprav v varovalnem pasu ob drZavni cesti.

V kolikor gre za poseg v varovalni pas obdinske ceste sije potrebno v skladu s 33. dlenom
Odloka o obdinskih cestah (Uradno glasilo slovenskih ob6in, 61. 19/L2) pridobiti soglasje
s strani pristojnega obdinskega upravnega organa.

Za odstranjevanje plakatov in objektov po kondanivolilni kampanji za preddasne volitve v
DrZavni zbor dne 3. junUa 201.8, skrbi stranka sama in jih je dolZna v skladu z 11. dlenom
ZVRK odstraniti najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja.

Ce objekti in plakati v roku ne bodo odstranjeni, bo obdina ravnala v skladu z drugim
odstavkom 11. dlena ZVRK in bo to po narodilu obdine izvedlo Javno komunalno podjetje
Ravne na Koro5kem d.o.o. na stroike politidne stranke.

Plakati oziroma panoji morajo biti pritrjeni in name5deni tako, da ne ovirajo preglednosti v
cestnem prometu in preglednosti Ze postavljenih objektov.

1II. PIAKATIRANJE ZUNAJ DOLOEENIH MEST

Za postavitev plakatnih mest zunaj dolodenih plakatnih mest v Obdini Ravne na
Koro5kem se vsaka stranka sama dogovori z lastnikom oziroma upravljavcem lokacije.

MoZne lokacije plakatnih mest,
L. reklamne table,
2. stavbe in drugi objekti,
3. zemlji5da.

ki niso dolodene s temi pogoji, so 5e:
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Na teh mestih je moZno plakatiranje samo s soglasjem lastnika oziroma upravljavca
reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemlji5d.

Plakatiranje je dovoljeno samo v skladu z objavljenimi Pogoji za zagolavljanie moZnosti

plakatiranja v Obdini Ravne na KoroSkem v dasu volilne kampanje za preddasne volitve v

DrZavni zbor dne 3. junija 2Ot8 in dolodbami Odloka o plakatiranju na javnih oglasnih

mestih v Obdini Ravne na KoroSkem (Uradni list RS,5t' 92105).

Pripravila:
Mateja BRAN KOVle, dipl.u pr.org.

Vi5ja svetovalka lll

Zupan

-' 

Jff\s
Priloga: 1 x

Posla no/objavljeno:
L. Politicne stranke v obdini Ravne na Koro5kem

2. Upravna enota Ravne na Koro5kem
3. Spletna stran Obdine Ravne na Koro5kem
4. Arhiv
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