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Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07 — ZPoIS-D, 11/11, 28/11 — odl. US in 98/13) in 28. člena Statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16-popr.) Občina Slovenske Konjice objavlja

SKLEP
o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov
in pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

za namen izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača—Koper (OdZIUGDT)

1. Občina Slovenske Konjice objavlja plakatna mesta, kjer je organizatorjem volilne
kampanje v času volilne kampanje dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov.

2. Plakatna mesta so stalna in prenosna. Občina Slovenske Konjice zagotavlja vsem
organizatorjem enakopravni položaj s tem, da vsakemu organizatorju dovoljuje na javnem
stalnem plakatnem mestu prostor za en plakat,
Za stalna plakatna mesta se določijo reklamni kioski, reklamni stebri, table in na stene
pritrjene vitrine.

3. Brezplačno plakatiranje na obstoječih plakatnih mestih v Občini Slovenske Konjice:
- plakatni stebri v Slovenskih Konjicah (pri sodišču Mestni trg; pri avtobusni postaji

Mestni trg; križišče Škalske ceste in Liptovske ulice),
- plakatni panoji v Slovenskih Konjicah (pri Unimontu)
- plakatni stebri v Ločah (OŠ Loče, ob cerkvi in ob Domu kulture)
- plakatna mesta v Draži vasi (gasilski dom)
— postavitev »a« panojev (ploščad pri avtobusni postaji Slovenske Konjice, Mestni trg in

pred sedeži posameznih Krajevnih skupnosti)

Dodatna brezplačna plakatna mesta se nahajajo še na avtobusnih postajališčih ob
regionalnih cestah in sicer:
- Žiče (smer Slovenske Konjice - Loče)
- Draža vas (smer Tepanje — Žiče)
- Konjiška vas (smer Žiče - Slovenske Konjice)
- Brdo (postaja pri kapeli)
- Dobrnež (cesta Slovenske Konjice — Tepanje v obeh smereh)
- Preloge (cesta Slovenske Konjice - Stranice v obeh smereh)
- Zeče (cesta Slovenske Konjice — Stranice v obeh smereh)
- Zbelovo (pano pri domu krajanov in pri podvozu)
- Zeče (pri kapeli)

V manjših krajevnih skupnostih se kot plakatna mesta določijo oglasne deske oziroma
zemljišča ob oglasnih deskah.



4. Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v tretji točki, je dovoljeno s soglasjem lastnika
oziroma upravljavca oglasnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. Organizator volilne
kampanje mora vtem primeru pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa.

5. Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je v skladu z
10. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji prepovedano.

6. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja
odstraniti vse plakate in druga volilno propagandna sporočila 5 plakatnih mest.

Župan
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