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Uporaba brezplačnih plakatnih mest za izvedbo predčasnih volitev v Državni zbor
Republike Slovenije
Na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS,
št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 28/11 – odločba US in 98/13) in v skladu z določili
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 129/07, 65/08,
8/10 in 82/13), Občina Mirna Peč po uradni dolžnosti objavlja pogoje za pridobitev pravice do
uporabe brezplačnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za izvedbo predčasnih
volitev v Državni zbor Republike Slovenije.
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 14. 4. 2018 sprejel Odlok o razpustitvi
Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor
Republike Slovenije. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/2018 z
dne 14. 4. 2018.
Predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije bodo v nedeljo, 3. 6. 2018.
Za dan razpisa predčasnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje
ponedeljek, 16. 4. 2018.
1. V skladu s 1. odstavkom 8. člena Zakona o volilni kampanji bo vsakemu organizatorju
volilne kampanje na razpolago brezplačno plakatno mesto na sledečih plakatnih mestih:
- Mirna Peč - oglasna deska na gasilskem domu – 1 kom,
- Mirna Peč – plakatno mesto pri spomeniku – 1 kom
- Mirna Peč - plakatno mesto – Postaja – 1 kom
- Jablan - oglasna deska na gasilskem domu – 1 kom,
- Hmeljčič - oglasna deska pri gasilskem domu – 1 kom,
- Globodol - oglasna deska pri gasilskem domu – 1 kom.
2. Plakatna mesta bodo dodeljena posameznemu organizatorju volilne kampanje na podlagi
pisnega zahtevka, naslovljenega na Občino Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, po vrstnem
redu prejetih vlog, do zapolnitve mest.
3. Organizator volilne kampanje bo na dodeljeno plakatno mesto sam nameščal plakate in
skrbel za urejenost in zglednost panoja.
4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje izpisano ime organizatorja volilne
kampanje.
5. V pisnem zahtevku za dodelitev panoja mora biti navedeno ime osebe, ki bo odgovorna za
urejenost panoja.
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