
 

 

 

 
 

OBČ IN A   POL JČA N E 
Žup an  

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029  220         fax: 02 8029 226         e-mail: obcina@poljcane.si 
 

V zvezi z Razpisom rednih volitev v občinske svete in rednih volitve županov (Uradni list RS, 
št. 47/2014, z dne 24.6.2014), ki bodo v nedeljo, dne 5.10.2014, župan Občine Poljčane na 
podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 
103/07 – ZpolS-D, 105/2008 Odl. US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 Odl. US: U-I-67/09-
27, Up-316/09-19, 98/2013) in 8. člena  Odloka o plakatiranju na območju Občine Poljčane 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2011) objavlja 
 

POGOJE 
za plakatiranje v času volilne kampanje  za lokalne  volitve članov občinskega sveta in 

župana Občine Poljčane 
 

I. 
S tem sklepom se podrobneje urejajo način in pogoji lepljenja in nameščanja plakatov v času 
volilne kampanje za lokalne volitve članov občinskega sveta in župana Občine Poljčane, ki 
bodo dne 5.10.2014 (v nadaljevanju: volilna kampanja). 
 

II. 
Občina Poljčane omogoča organizatorjem volilne kampanje postavljanje panojev in 
nameščanje plakatov z volilnimi sporočili pod naslednjimi pogoji: 
 
1. Oglasni stebri na lokacijah Občine Poljčane: 
Na vsak oglasni steber lahko posamezni organizator volilne kampanje namesti samo en plakat 
maksimalne velikosti 800x1000 mm. 
 
2. Veliki panoji maksimalne velikosti od 3 m2 do 12 m2: 
Na lokaciji, parc. št. 64/1 k.o. Pekel in parc. št. 247/1 k.o. Poljčane lahko posamezni 
organizator volilne kampanje namesti samo en plakat velikosti med 3 m2 in 12 m2. 
 
3. Manjši panoji maksimalne velikosti od 1 m2 do 3 m2: 
Manjši, prenosni panoji se lahko postavljajo na javne površine (pločniki, zelenice…) povsod 
tam, kjer je širina javne površine vsaj 4 m. Panoji morajo biti postavljeni tako, da ne 
zmanjšajo prometne varnosti, ne ovirajo pešcev in kolesarjev ter ne povzročajo nevarnosti. 
 
4. Manjši panoji maksimalne velikosti do 1 m2: 
Manjši, prenosni panoji se lahko postavljajo na javne površine (pločnike, zelenice, ob stebrih 
javne razsvetljave…) tako, da ostane prost prehod za pešce minimalno 1 m, če je javna 
površina namenjena pešcem. Panoji morajo biti postavljeni tako, da ne zmanjšajo prometne 
varnosti, ne ovirajo pešcev in kolesarjev ter ne povzročajo nevarnosti. 
 
 



 
 
 
 

 
 

III. 
Organizatorji volilne kampanje morajo vloge z navedbo števila in vrst plakatnih mest poslati 
na Občino Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, z oznako »postavitev panojev za 
časa volitev«. 
 
Plakate namešča vsak organizator sam. Plakate je potrebno predhodno žigosati v tajništvu 
občine.  
 
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila Zakona o volilni in referendumski 
kampanji.  
 
Za odstranjevanje plakatov, ki so nameščeni ali nalepljeni v nasprotju z določbami Zakona o 
volilni in referendumski kampanji, je v skladu z 8. členom predmetnega zakona pristojna 
komunalna služba lokalne skupnosti, ki plakate odstrani na stroške organizatorja volilne 
kampanje. 
 

IV. 
Plakatiranje zunaj plakatnih mest je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s 
soglasjem lastnika ali upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč, za kar 
se neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni in referendumski kampanji. 
 

V. 
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti 
vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest. Inšpekcija lokalne skupnosti 
lahko po poteku roka iz prejšnjega odstavka odredi odstranitev plakatov na stroške 
organizatorja referendumske kampanje in izreče globo v skladu s 33. členom Zakona o volilni 
in referendumski kampanji. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene 
izvršitve. 
 
Inšpekcija lokalne skupnosti ali redarska služba lokalne skupnosti lahko po poteku roka iz 
prejšnjega odstavka tega člena odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne 
kampanje in izreče globo v skladu s 33. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji. 
 
 
 
Številka: 041-0006/2014-2-401 
Datum: 4. 8. 2014 

Občina Poljčane 
župan 

Stanislav Kovačič l.r. 
 


