Občina Lendava objavlja na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 17. člena Odloka
o plakatiranju in neprometnih znakih v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 11/01 in 23/05-spr.)
naslednje

POGOJE
za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za lokalne volitve
2018
1.
V času volilne kampanje za lokalne volitve se organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju:
organizatorji) zagotavlja enakopravno lepljenje in nameščanje plakatov z volilnopropagandnimi sporočili (v nadaljevanju: plakati) na obstoječih plakatnih mestih v Občini
Lendava.
2.
Plakatna mesta, na katerih je organizatorjem dovoljeno brezplačno nameščanje plakatov, so
plakatni stolpi v mestu Lendava, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

v Kolodvorski ulici (pri gostinskem obratu Kolodvor);
v Glavni ulici (pri Obrtni zbornici ob vhodu v mestni park);
v Mlinski ulici (pri Zavarovalnici Triglav);
v Glavni ulici (nasproti nekdanjega zdravstvenega doma);
v Glavni ulici (nasproti nekdanjega vrtca v Lendavi);
v Glavni ulici (pri nekdanji blagovnici).

Vsakemu organizatorju se na teh mestih zagotavlja eno brezplačno plakatno mesto v velikosti
do 0,50 m2.
3.
Organizatorji so dolžni predložiti pisno vlogo za brezplačno uporabo plakatnih mest v vložišče
Občine Lendava ali vlogo poslati po pošti na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220
Lendava.
Brezplačno plakatno mesto za posameznega organizatorja se bo določilo na podlagi seznama,
sestavljenega po vrstnem redu prejetih vlog.
4.
S preostalimi plakatnimi mesti v mestu Lendava, ki niso navedena v 2. točki teh pogojev in v
preostalih naseljih v Občini Lendava upravlja pooblaščeni upravljavec, tj. javno podjetje EkoPark d.o.o. Lendava s sedežem v Lendavi, Glavna ulica 109, 9220 Lendava v skladu s cenikom
in pod pogoji, ki jih določa upravljavec.

5.
V vseh naseljih v Občini Lendava izven mesta Lendava lahko organizatorji izobešajo plakate z
volilno-propagandnimi sporočili na plakatnih mestih, ki so v lasti krajevne skupnosti oz. na
drugih primernih mestih le s soglasjem lastnika oz. upravljavca reklamnih tabel, zgradb ter
drugih objektov in zemljišč.
6.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov z volilno-propagandnimi sporočili drugih organizatorjev
volilne kampanje je prepovedano.
Prav tako je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate v času volilnega molka.
7.
Najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja so organizatorji dolžni odstraniti vse svoje plakate
in druga volilno-propagandna sporočila, v nasprotnem primeru bodo le-ta odstranjena na
stroške organizatorja.
8.
Nadzor nad izvajanjem teh pogojev opravlja medobčinska inšpekcijska in redarska služba, tj.
Organ skupne občinske uprave Občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje s sedežem v Lendavi,
Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
9.
Ti pogoji se objavijo na oglasni deski Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava in na
spletni strani občine www.lendava.si.
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