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ORGANIZATORJEM VOLILNE KAMPANJE
Številka: 426-5/2018-2
Datum: 16.04.2018
Občina Mirna Peč, Trg 2, p. Mirna Peč, izdaja v zadevi lepljenja in nameščanja plakatov z
volilno propagandnimi sporočili, na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 28/11 – odločba US in 98/13)
in v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
UPB2, 129/07, 65/08, 8/10 in 82/13) ter 4. in 7. členom Odloka o plakatiranju v Občini Mirna
Peč (Uradni list RS, št. 33/06) po uradni dolžnosti naslednje
DOVOLJENJE
1. Organizatorjem volilne kampanje se dovoli plakatiranje za izvedbo predčasnih
volitev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bo 3. junija 2018, in sicer na krajevno
običajnih mestih:
1. 1.

A/ na splošno znanih plakatnih mestih:
- Mirna Peč - oglasna deska na gasilskem domu – 1 kom,
- Mirna Peč – plakatno mesto pri spomeniku – 1 kom
- Mirna Peč - plakatno mesto – Postaja – 1 kom
- Jablan - oglasna deska na gasilskem domu – 1 kom,
- Hmeljčič - oglasna deska pri gasilskem domu – 1 kom,
- Globodol - oglasna deska pri gasilskem domu – 1 kom,
B/ na javnih površinah kot samostojno stoječe panoje,

C/ na ostalih površinah s soglasjem lastnikov oz. upravljavcev objekta ali
zemljišč.
1. 2. Dovoljenje se izdaja pod naslednjimi pogoji:
Za mikrolokacijo plakatnega mesta pod točko C si mora organizator volilne kampanje
pridobiti soglasje lastnika zemljišča ali imetnika pravice uporabe zemljišča.
Splošno znana plakatna mesta pod točko A merijo cca 5 m2 in jih smejo organizatorji volilne
kampanje zapolniti le v toliki meri, da bo za vsakogar ostal sorazmeren del prostega
prostora.
Organizator volilne kampanje sam izvede plakatiranje in odstranitev plakatov. Plakatna
mesta morajo biti locirana tako, da ne ovirajo prometa in da se ne povzroča kakršnakoli
škoda. Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je
prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate. Odstranitev
plakatov se mora izvršiti po volilni kampanji oziroma najkasneje 15. dan po dnevu
glasovanja.
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Vso nastalo škodo, katera bi nastala v zvezi s plakatiranjem, nosi organizator volilne
kampanje sam.
2. Politične stranke so za nameščene plakate pod točko A/ na splošno znanih
plakatnih mestih oproščene plačila občinske takse. Za nameščanje plakatov na
ostalih plakatnih mestih veljajo določila Odloka o občinskih taksah v Občini
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 21/2007).
3. Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 14. 4. 2018 sprejel Odlok o razpustitvi
Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor
Republike Slovenije. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/2018 z
dne 14. 4. 2018.
Predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije bodo v nedeljo, 3. 6. 2018.
Za dan razpisa predčasnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje
ponedeljek, 16. 4. 2018.
Skladno z 4. členom Odloka o plakatiranju v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 33/06) je
potrebno za pred lepljenjem in nameščanjem plakatov in transparentov ob prireditvah in v
času izvajanja volilne kampanje, pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa, ki poleg
dovoljenja izda tudi odločbo o odmeri občinske takse.
Na podlagi 8. člena zakona o volilni in referendumski kampanji je lepljenje in nameščanje
plakatov z volilno propagandnimi sporočili dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi občina.
Občina mora brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri
lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, katerih število in skupna površina
morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočiti vsaj osnovno informiranje
volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu.
Plakatiranje v skladu s 2. členom odloka izvede organizator prireditve, ki mora v skladu s 6.
členom skrbeti, da: so plakati, ki jih lepi na plakatna mesta kvalitetno pritrjeni; da so
opremljeni s žigom občine in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem
mestu, če se za tovrstno oglaševanje plačuje komunalna taksa; da v roku treh dni odstrani
vse raztrgane in onesnažene ter poškodovane in stare plakate s plakatnih mest ter plakatno
mesto očisti; da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena; da so plakati
pravočasno izobešeni in da so stari plakati pravočasno odstranjeni; da prijavlja pristojni
inšpekcijski službi vsako nepravilnost v zvezi z nameščanjem, vzdrževanjem in
odstranjevanjem plakatov.
Politične stranke so za nameščene plakate pod točko A/ na splošno znanih plakatnih
mestih oproščene plačila občinske takse, za nameščanje plakatov na ostalih plakatnih
mestih veljajo določila Odloka o občinskih taksah v Občini Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 21/2007) oziroma je potrebno dobiti dovoljenje in plačati občinsko takso.
S tem je dovoljenje utemeljeno.
Stroškov postopka ni bilo.
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POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba na župana
Občine Mirna Peč v roku 15 dni od dneva vročitve. Pritožba se lahko vloži pisno ali poda
ustno na zapisnik na Občini Mirna Peč in se mora plačati s 18,12 EUR upravne takse.
PLAČILO UPRAVNE TAKSE: Za to dovoljenje se taksa ne plača v skladu z 22. členom
Zakona o upravnih taksah – UPB 5, Uradni list RS, št. 106/2010).

Vladimira FABJAN BARBO
v.s. za proračun, malo gospodarstvo,
turizem in investicije l.r.

Vročiti:
1. organizatorjem volilne kampanje – glede na vlogo
2. Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice
3. oglasna deska in spletna stran občine: www.mirnapec.si,
4. arhiv, tu.
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