Objava razpisa: 3.4.2019
Rok za prijavo: 26.4.2019
Odpiranje prijav:26.4.2019 ob 11 uri , na sedeţu občine

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji ( Uradni list RS, št. 41/07 ),
in 26. člena Statuta občine Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št.
4/16 ) in 10. člena Odloka o plakatiranju v Občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo občine
Središče ob Dravi št. 9/2009 ) objavlja župan Občine Središče ob Dravi naslednje

POGOJE
za plakatiranje v času volilne kampanje za poslancev iz RS za Evropski parlament, ki bodo
26.5.2019
1. Plakatna mesta, ki jih Občina Središče ob Dravi brezplačno zagotavlja organizatorjem
volilne kampanje, so:
1. oglasni pano v Godenincih na parceli 407/29 pri hišni št. 12 Godeninci
1. oglasni pano v Šalovcih na parceli 193/33 pri hišni številki 14 Šalovci
1. oglasni pano v Središču ob Dravi na parceli 2373 pri dvorani Sokolana
1. oglasni pano v Obreţu na parceli 530/1 pri Gasilskem domu
2. Vsakemu organizatorju volilne kampanje je na vsaki brezplačni oglasni površini
zagotovljen 50 x 70 cm oglasne površine. Vsak organizator lahko na plakatno mesto namesti
1 plakat.
3. Na obstoječih oglasnih mestih lahko organizatorji plakate nameščajo pod tu določenimi
pogoji:
organizatorji volilne kampanje morajo vloge z navedbo števila in vrst
plakatnih mest poslati na sedež Občine Središče ob Dravi
plakate je potrebno predhodno žigosati v tajništvu občine,
plakate namešča vsak organizator sam,
vsak organizator lahko namesti po en plakat na oglasno mesto,
odstranjevanje in prelepljenje že nameščenih plakatov drugih organizatorjev je
prepovedano,
v času volilnega molka je prepovedano nameščati nove plakate,
pri nameščanju prenosnih panojev so organizatorji dolžni zagotavljati varnost
udeležencev v cestnem prometu, skladno z določbami veljavnega Odloka o
občinskih cestah,
plakatiranje izven plakatnih mest, ki so opredeljena s tem sklepom je
dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb in
drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila
Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK).
4. Organizatorji referendumske kampanje morajo zahtevo za plakatiranje poslati na
Občino Središče ob Dravi, Trg talcev 4, najkasneje do 26.4.2019 do 10 ure.

Oglasne površine na posameznem plakatnem mestu iz 1. točke teh pogojev bodo
organizatorjem referendumske kampanje dodeljene na podlagi žreba, ki bo dne 26.4.2019
ob 11. uri v sejni sobi Občine Središče ob Dravi.
5. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih bo možno od 10.5.2019 do vključno
25.5.2019.
Plakati, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranilo Komunalno
podjetje Ormož, in sicer na stroške organizatorja volilne kampanje.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja
odstraniti svoje plakate s plakatnih mest, v nasprotnem primeru jih bo odstranilo
Komunalno podjetje Ormož, in sicer na stroške organizatorja volilne kampanje.
6. Glede zadev, ki niso določene s temi pogoji, veljajo določbe Zakona o volilni in
referendumski kampanji in Odlok o plakatiranju v Občini Središče ob Dravi
Ti pogoji za uporabo plakatnih mest veljajo v času izvajanja referenduma.
Veljati začnejo z dnem objave na oglasni deski in spletni strani Občine Središče ob
Dravi.
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