
Oböina Moravske Toplice izdaja na podlagi 8. ölena Zakona o volilni in referendumski kampanji
(uradni list RS §t.4112007,10312007-ZpolS-D, 105/2008 odl.uS: u-t-295107-g, tv2ott,2gt2ott
Odl.US: U-I-67109-27 , Up-316109-19, 9812013) in 22. ölena Odloka o ogla§evanju in obve§öanju v
Oböini Moravske Toplice (Uradni list RS, §t.1912007)

SKLEP O DOLOÖITVI PLAKATNIH MEST V Ö,TSU
VOLILNE KAMPANJE

za predöasne volitve poslancev v Dräavni zbor RS

l.

Organizatorjem volilne kampanje se zagotavlja 33 brezplaönih plakatnih mest v 28 naseljih na
celotnem obmoöju oböine. Vsak organizator volilne kampanje lahko na vsako od plakatnih mest,
razvidnih iz priloZenega seznama, namesti po en rlakat maks. velikosti I m2.
Prelepljenje ali uniöevanje plakatov drugih organizatorjev je prepovedano.

Organizator volilne kampanje pridobi
naslov: Javno komunalno podjetje
TOPLICE.

3.

Organizator volilne kampanje lahko plakate na plakatna mesta, razvidna iz priloZenega seznama
plakatnih mest, name§öa sam in jih mora odstraniti v roku, ki ga doloöa Zakon o volilni in
referendumski kampanji. Plakati se na plakatna mesta name5öajo po vrstnem redu potrditve
plakatiranja (Zig j avnega podj etj a).

4.

Volilni propagandni material lahko organizator dostavi tudi Javnemu komunalnemu podjetju Öista
na.rava d.o.o., Te§anovci 20, 9226 MORAVSKE TOPLICE, ki bo namestil dostavljeni material,
organizatorja pa bremenil za stro§ke lepljenja oz. name§öanja plakatov po veljavnem ceniku.

5.

Plakatiranje zunaj plakatnih mest, doloöenih v 1. toöki tega sklepa, je dovoljeno le s soglasjem
lastnika stavb, drugih objektov ali zemlji§ö, na katerih se bo izvedlo plakatiranje.

6.

Sklep zaöne veljati takoj po objavi na spletni strani Oböine Moravske Toplice.
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Priloga:
Seznam brezplaönih plakatnih mest

2.

pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge, ki jo po§lje na
Öista narava d.o.o., Te§anovci 20, 9226 MORAVSKE
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Priloga l: Seznam brezplaönih plakatnih mest

:Naselje
.-
l§t.ptakatnihmestLokacijaplakatnegamesta

:ANDREJCI

, BERKOVCI

iBUKOVNICA

.BOGOJINA

i CIKECKA VAS

FILOVCI

.FOKOVCI

!l

i I ipri kapelici
:-----ii_

. I :pri trgovini

I I :pri avtobusni postaji 
i

I iNa sredi vasi

1 : Pri trgovini

I iPri gasilskem domu

I :Pri va§ko-gasilskem domu
'

i I : Pri kriZi§öu za Sredisöe i

2 Pri obeh mlekarnah

iIVANCI

iIVANOVCI

iIVANJSEVCI
i.
J KANCEVCI

. KRNCI Pri kriZi§öu za Bokraöe

:LUKAÖEVCI

LONÖAROVCI . I

'Na sredi vasi 
l

:

Pri gasilskem domu

MARTJANCI

MLAJTINCI il
MOTVARJEVCI . I

MORAVSKE TOPLICE '

1 Pri gasilskem domu (Dolga uL.223) in'
pri kroZi§öu

Pri mlekarni

Pri va§kem domu

Pri ar,tobusni postaji

:NoR§rNc1 
,

iPORDASINCI

I

I

IPROSENJAKOVCI
, 
Pri trgovini in pri gasilskem domu 

j

:Pri va§ko-gasilskem domu 
i

RATKOVCI I

2SELO

SREDISÖE

, Pri avtobusni postaji in pri mlekarni 
i

, Pri va§ko-gasilskem domu

SEBEBORCI Pri va§ko-gasilskem domu

SUHI VRH

TESANOVCI

IVUÖTA GOMILA .Pri mlekarni

skupaj

Na koncu naselja proti Ivancem

Pri va§ko-gasilskem domu

I

1

Pri igri§öu in na sredini vasi


