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8.

Na podlagi 8. èlena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/2007-ZPolS-D, 
105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 
Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19), 31. èlena Odloka 
o oglaševanju v Obèini Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 31/2008) in Statuta Obèine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 17/2010-èistopis (popr. 19/2010)) 
izdaja župan Obèine Hrastnik naslednja

PRAVILA
O PLAKATIRANJU V ÈASU REFERENDUMSKE 

KAMPANJE V ZVEZI Z ZAKONODAJNIM 
REFERENDUMOM O DRUŽINSKEM ZAKONIKU 

(DZ) NA OBMOÈJU OBÈINE HRASTNIK

I. Splošne doloèbe

1. èlen

S temi pravili so doloèeni pogoji za pridobitev pravice do 
uporabe plakatnih mest, ki jih zagotavlja Obèina 
Hrastnik na svojem obmoèju za predstavitev mnenj o 
zakonodajnem referendumskem vprašanju o 
Družinskem zakoniku (DZ) v èasu referendumske 
kampanje.

II. Brezplaèna plakatna mesta

2. èlen

Organizatorji referendumske kampanje lahko 
uporabljajo brezplaèna plakatna mesta na reklamnih 
panojih za dodatno oglaševanje na naslednjih lokacijah:

- panoji ob cesti Log – Novi Log,
- panoji v naselju Podkraj,
- panoji pri tržnici,
- panoji na Trgu borcev NOB na Dolu,
- panoji v obrtni coni »OB BOBNU«.

3. èlen

Plakatiranje izvaja izkljuèno KSP Hrastnik Komunalno - 
stanovanjsko podjetje, d.d., ki je izbrani koncesionar za 
izvajanje izbirne gospodarske javne službe oglaševanja 
v Obèini Hrastnik s stalnimi plakatnimi mesti ter 
reklamnimi panoji za dodatno oglaševanje (v 
nadaljevanju: koncesionar).

Vsi plakati morajo biti s strani koncesionarja žigosani. 

Pri namešèanju plakatov so vsi organizatorji 
referendumske kampanje enakopravni.

Vsakemu organizatorju referendumske kampanje 
pripada na brezplaènem plakatnem mestu prostor do 

20,5 m .

III. Dodatna plakatna mesta

4. èlen

V primeru izkazanega interesa organizatorjev 
referendumske kampanje bo koncesionar omogoèil 
dodatna plakatna mesta, ki so lahko namešèena na 
naslednjih lokacijah:
- parkirišèe pri KSP d.d. Hrastnik,
- zelenica nasproti parkirišèa Spar,
- zelenica pri Savskem mostu,
- parkirišèe pri poslovni stavbi AGM Nemec na Marnem,
- pri avtobusnem postajališèu na Dolu.

5. èlen

Plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih opravlja 
izkljuèno koncesionar. Vsi plakati morajo biti s strani 
koncesionarja žigosani.

Stroške postavitve panojev in plakatiranja na dodatnih 
plakatnih mestih iz 4. èlena poravnajo naroèniki 
plakatiranja koncesionarju po veljavnem ceniku. 

IV. Konène doloèbe

6. èlen

Plakatiranje zunaj plakatnih mest doloèenih s temi 
pravili je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma 
upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali 
zemljišè.

Stalna plakatna mesta se ne uporabljajo za plakatiranje 
v zvezi z referendumsko kampanjo, razen za potrebe 
plakatiranja volilnih komisij volilnih enot in okrajne 
volilne komisije.

Vsi plakati in druge oglaševalske vsebine, ki bodo 
objavljene na plakatnih mestih, ki so doloèeni s temi 
pravili, in niso žigosane s strani koncesionarja, bodo 
odstranjene na stroške organizatorja referendumske 
kampanje.

Koncesionar mora plakate odstraniti najkasneje v treh 
dneh po dnevu glasovanja.

Pravila o plakatiranju v èasu referendumske kampanje 
na Obmoèju obèine Hrastnik veljajo naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Zasavja, objavijo pa se tudi 
na oglasni deski Obèine Hrastnik, spletni strani Obèine 
Hrastnik in na video straneh Kanala 5.
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