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Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kam-
panji (Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/07, 105/08) in 16. člena Statuta 
Občine Podvelka (MUV, št. 1/06) je Občinski svet Občine Pod-
velka na svoji 28. redni seji, dne 27. maja 2010, sprejel

S K L E P
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje 

v Občini Podvelka

1. člen
Za čas volilne kampanje se v Občini Podvelka dovoljuje, da 

organizatorji sami določijo plakatna mesta.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en pla-

kat v velikosti največ 1 m2 na vsako plakatno mesto, v primeru, 
da je pano dvostranski pa v velikosti po 1 m2 na vsako stran.

Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila Za-

kona o volilni in referendumski kampanji.

2. člen
Plakatiranje je dovoljeno s soglasjem lastnika oz. upravljalca 

reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se 
neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni in referendum-
ski kampanji.

V kolikor so plakati večji od velikosti določene v 1. členu 
tega sklepa mora organizator pridobiti poleg soglasja določenega 
v prvem odstavku tega člena, še vso ustrezno dokumentacijo v 
skladu z zakonodajo.

3. člen
Plakate se ne sme nameščati na okrogle panoje in oglasne de-

ske, ki so namenjeni obvestilom občanom. V kolikor bodo name-
ščeni, jih bo odstranila pooblaščena oseba Občine Podvelka na 
stroške organizatorja.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v petnajstih 

dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate s plakatnih 
mest. Ne spoštovanje tega določila se kaznuje organizatorja v 
skladu z 33. členom Zakona o volilni kampanji, zato bodo krši-
telji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani 
organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorja odstra-
nila pooblaščena oseba Občine Podvelka.

5. člen
V času volilne kampanje za organizatorje ne velja Odlok o 

plakatnih objektih, neprometnih znakih, o plakatiranju in komu-
nalnih taksah v Občini Podvelka.

S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Odlok o načinu in 
pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Podvelka 
(MUV, št. 20/06).

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem urad nem vestniku.

 Župan občine Podvleka
Datum: 18. maj 2010 Anton Kovše, ing., s. r.
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