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Številka: 041-0001/2018-12/ 
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Na podlagi 8., 9. in 10. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS št. 
41/2007, 103/2007-ZPoIS-D, 105/2008- odločba US: U1-295/07-8, 11/2011, 98/2013, 
82/2013- ZUP-H), 10. člena Odloka o plakatiranju v Občini Mirna (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 22/2013) in 31. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 21/2011), Občina Mirna objavlja 

POGOJE 
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za 

lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2018 

1. 

S to objavo Občina Mirna zagotavlja brezplačno uporabo plakatnih mest in določa pogoje in 
način plakatiranja, plakatna mesta in nameščanje panojev na javnih površinah v času 
volilne kampanje na območju Občine Mirna za redne lokalne volitve v letu 2018, kakor tudi 
pravice in obveznosti organizatorjev volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji). 

2. 

Občina Mirna bo na podlagi enakih možnosti organizatorjem zagotovila naslednja 
brezplačna plakatna mesta: 

obstoječi okrogli oglaševalni stebri (Roje I, avtobusno postajališče v smeri mesta 
Trebnje, pri banki) - do 1/3 plakatnega prostora, 
neprenosni panoji v naselju Mirna (Sokolska ulica, Glavna cesta pred križiščem pred 
mostom, ob vstopu v Roje III., pri pošti in pri železniški postaji), 
na križišču pred mostom desno, 
prenosni panoji organizatorjev. 

3. 

Na obstoječih brezplačnih oglasnih mestih lahko organizatorji plakate nameščajo pod tu 
določenimi pogoji: 

vsak organizator lahko namesti na okrogli oglaševalni steber po največ  en plakat 
formata B1 ali B2 ali plakat manjših dimenzij; 
organizator bo na panoje sam nameščal plakate in skrbel za urejenost panoja; 
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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 Zakona o cestah (Ur. I. RS št. 
109/2010_ZCes-1, 48/2012, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) in skladno z Odlokom 
o občinskih cestah v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012); 
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. 

Na avtobusna postajališča ni dovoljeno nameščanje plakatov z volilno propagandnimi 
sporočili. 

S. 

Plakate in propagandni material, ki bodo nameščen v nasprotju s temi pogoji, je 
organizator na poziv pristojnega inšpektorja dolžan takoj odstraniti. 

Organizatorji morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje 
plakate in drugo volilno propagando s plakatnih mest skladno z določili 11. člena ZVRK. 
Neupoštevanje tega določila pomeni prekršek, za kar pristojni inšpektor lahko po 
preteku roka, navedenega v tem členu, odredi odstranitev plakatov na stroške 
organizatorja in izreče globo v skladu s 33. členom ZVRK. 

6. 
Za dodatna plakatna mesta, ki so plačljiva, se uporabljajo določbe Odloka o plakatiranju 
(Uradno glasilo slovenskih občin št 22/2013) in Odloka o občinskih taksah Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 22/2013). 

7. 

Glede primerov, ki niso določeni s temi pogoji, veljajo neposredno določbe ZVRK. 

8. 

Pogoji se objavijo na spletni strani Občine Mirna. 

Občine Mirna 
san Skerbiš 
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