
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/2007) in 22. 

člena Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 19/2007), 

Občina Moravske Toplice, objavlja 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST 

 V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2010 

1.  

Za potrebe volilne kampanje na območju občine se določijo naslednja plakatna mesta: 

A. BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA 

Organizatorjem volilne kampanje se zagotavlja 38 brezplačnih plakatnih mest  v  28 naseljih na 

celotnem območju občine. Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat 

maksimalne velikosti 1 m
2
 na vsako od plakatnih mest, razvidnih iz priloženega seznama. 

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano. 

 

B. DODATNA ODPLAČNA PLAKATNA MESTA 

Vsak organizator ima proti plačilu po veljavnem ceniku Javnega komunalnega podjetja Čista 

narava d.o.o., pravico do dodatnega plakatnega mesta na samostoječih panojih. 

2.  

Organizator volilne kampanje pridobi pravico do brezplačnega in dodatnega odplačnega plakatnega 

mesta na podlagi vloge, ki jo pošlje na naslov: Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., 

Tešanovci 20, 9226 MORAVSKE TOPLICE. Plakatna mesta bodo organizatorjem dodeljena po 

vrstnem redu prispelih vlog. Plačilo dodatnih plakatnih mest mora biti izvedeno pred pričetkom 

izvajanja plakatiranja, v nasprotnem primeru se plakatno mesto ne dodeli.  

3.  

Organizator volilne kampanje lahko plakate na brezplačna plakatna mesta, razvidna iz priloženega 

seznama, namešča sam in jih mora odstraniti v roku, ki ga določa Zakon o volilni in referendumski 

kampanji. 

Volilni propagandni material lahko organizator dostavi tudi Javnemu komunalnemu podjetju Čista 

narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 MORAVSKE TOPLICE, ki bo namestil dostavljeni material, 

organizatorja pa bremenil za stroške lepljenja oz. nameščanja plakatov po veljavnem ceniku. 

4.  

Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih  v 1. točki tega sklepa,  je dovoljeno le s soglasjem 

lastnika stavb, drugih objektov ali zemljišč, na katerih se bo izvedlo plakatiranje. 

5.  

Ta sklep začne veljati takoj po objavi na spletni strani Občine Moravske Toplice. 

Moravske Toplice, 03. avgust 2010 

                                 

                                                                                     Župan: Franc CIPOT, l.r. 

Priloga: 

 Seznam brezplačnih plakatnih mest 


