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Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, izdaja v zadevi lepljenja in nameščanja
plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo, 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,
98/13), 7. člena Odloka o plakatiranju v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 61/05, 77/09) ter v
skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22
– ZDeb),

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
Organizatorjem volilne kampanje se dovoli brezplačno plakatiranje v času volilne kampanje za
volitve predsednika republike, ki bodo 23.10.2022, in sicer na krajevno običajnih mestih:
A) na javnih plakatnih mestih (plakatni stebri in plakatni kozolčki),
B) na javnih površinah kot samostojno stoječi panoji,
C) na ostalih površinah s soglasjem lastnikov oz. upravljavcev objekta ali zemljišč.
Dovoljenje se izdaja pod naslednjimi pogoji:
1. organizator volilne kampanje sam izvede plakatiranje;
2. plakatna mesta morajo biti locirana tako, da je zagotovljen:
− varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega prometa,
− nemoten dostop za uporabnike površin oziroma zemljišč,
− nemoten dostop in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav
3. vso nastalo škodo, katera bi nastala v zvezi s plakatiranjem, nosi organizator volilne
kampanje;
4. odstranitev plakatov se mora izvršiti najkasneje 15. dan po dnevu glasovanja;
5. za mikrolokacijo plakatnega mesta pod točko C si mora organizator volilne kampanje
pridobiti soglasje lastnika zemljišča ali imetnika pravice uporabe zemljišča;
6. v času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate;
7. prepovedano je poškodovati ali zakriti oglasna sporočila drugih oglaševalcev,
8. občina ne nosi odgovornosti za poškodbe ali prekrivanje plakatov.
Vse organizatorje volilne kampanje pozivamo, da na Občino Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica pošljejo vlogo, na podlagi katere se bo v skladu z zgoraj predpisanimi pogoji izdalo
dovoljenje za plakatiranje v času volilne kampanje.
Občina Sevnica
Srečko Ocvirk
župan
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 041-0004/2022 - 2
Podpisnik: ZVONE KOŠMERL
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 792B348A00000000572428DC
Veljavnost: 03.10.2024
Datum in ura: 16.08.2022 07:20 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

