Župan občine Žalec skladno z določili 2, 8. – 11. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11-odločba US, 98/13) in 10. člena Odloka o
občinskih taksah (Uradni list RS, št. 56/2007) objavlja

POGOJE
ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
OBČINE ŽALEC
ZA VOLILNO KAMPANJO ZA LOKALNE VOLITVE 2018
I.
Na javnih plakatnih mestih občine Žalec se v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 – za
člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin, organizatorjem zagotovi
možnost brezplačnega nameščanja plakatov za osnovno informiranje volivcev v občini o volitvah.
II.
Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za dovolitev plakatiranja na javnih plakatnih mestih občine
Žalec poslati na sedež pooblaščenega izvajalca plakatiranja, to je Javno komunalno podjetje d.o.o.,
Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, fax 03 713 67 70 ali E naslov: info@jkp-zalec.si, najprej 60 in
najkasneje 15 dni pred dnem glasovanja. V vlogi je potrebno navesti: želeno število plakatov, njihovo
velikost in odgovorno osebo organizatorja.
Pristojni organ bo o vlogi iz prejšnjega odstavka odločil v roku štirih dni. V kolikor na vlogo v tem roku
ne odgovori, velja, da je vloga odobrena.
Namestitev plakatov na javna plakatna mesta izvaja izključno pooblaščeni izvajalec plakatiranja. Vsi
samovoljno nameščeni plakati bodo sproti odstranjeni, stroški odstranjevanja bodo zaračunani
organizatorju volilne kampanje.
III.
Občina dodatnih plakatnih mest ne bo zagotavljala.
IV.
Plakatiranje zunaj javnih plakatnih mest občine je dovoljeno s soglasjem lastnika, najemnika oziroma
upravljavca objektov ali zemljišč. Za plakatiranje na teh lokacijah organizatorji volilne kampanje
poskrbijo sami.
S površin zunaj javnih plakatnih mest občine morajo organizatorji volilne kampanje odstraniti vse svoje
plakate in druge oglaševalske vsebine, in sicer najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja.
V.
Volilna kampanja in plakatiranje pod temi pogoji se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja,
končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Za dan glasovanja je določen 18.
november 2018.
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Vročiti:
1. Oglasna deska Občine Žalec
2. Spletna stran Občine Žalec (www.zalec.si)
Vložiti: Zbirka dokumentarnega gradiva, tu

