
OBČINA CERKVENJAK 
 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), (Uradni list RS, št. 
41/07 in 105/08 – odločba US ter 103/07 – ZpolS-D), 

JAVNO OBJAVLJA 
POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU 

OBČINE CERKVENJAK MED VOLILNO KAMPANJO ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKI 
SVET IN VOLITVE ŽUPANA  OBČINE CERKVENJAK 

 
 

1.člen 
V skladu z razpisom rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. list RS, št. 60/2010) 
se za potrebe volilne kampanje na območju občine Cerkvenjak določijo naslednja: 
 
1. Brezplačna plakatna mesta: 

- Stalna oglasna mesta, deske, oz. stebre, ki jih zagotavlja občina 
- Javne površine v centru naselij ali ob državnih in občinskih cestah  
- Zasebne površine 

 
Organizatorju volilne kampanje se določi eno plakatno mesto na stalnih oglasnih mestih v centru naselja 
Cerkvenjak: 

- plakatno mesto je velikosti 0,7 m2 (0,7 m x 1,0 m), 
- plakatno mesto je brezplačno, 
- posamezni organizator volilne kampanje plakate namešča sam. 

 
Organizatorju volilne kampanje se določi štiri začasna plakatna mesta na javnih površinah: 

- plakatno mesto je lahko eno ali dvostranski prosto stoječi pano velikosti 0,7 m2 (0,7 m x 1,0 m), 
katero si organizator postavi sam. 

 
2.člen 

Na brezplačnih plakatnih površinah lahko organizatorji volilne kampanje pripravijo plakatne površine 
sami in na njih lahko tudi plakatirajo pod naslednjima pogojema: 

a. da lastniki plakatnih mest zagotovijo enakopravnost za vse organizatorje volilne 
kampanje, 

b. da najkasneje 15 dni po preteku volitev odstranijo propagandni material.  
 
Kolikor organizatorji volilne kampanje po preteku volitev ne bodo odstranili propagandnega materiala, ga 
bo na njihove stroške odstranil pooblaščeni upravljavec občine Cerkvenjak. 
 
Organizator volilne kampanje, ki prvi namešča plakat na stalno plakatno mesto ga namesti ob skrajni levi 
rob, vsak naslednji organizator volilne kampanje pa namešča plakat tik ob že nameščeni plakat. 
 
Na plakatno mesto (stolp, hišica, tabla), ki je že polno, plakatov ni dovoljeno prelepiti ali jih sneti, temveč 
organizator volilne kampanje namesti svoj plakat na drugem plakatnem mestu, kjer je še prosto. 
 
Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in jo postavi na javnem mestu. 
Pri postavitvi na privatnem zemljišču si mora pridobiti soglasje lastnika zemljišča. Organizator volilne 
kampanje odstrani plakatno mesto petnajsti dan po dnevu volitev. 
 
Za zgoraj našteta mesta, ki niso v lasti občine Cerkvenjak morajo organizatorji volilne kampanje pridobiti 
ustrezno soglasje lastnikov. 



 

 
Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna plakatna mesta ob vseh regionalnih in lokalnih 
cestah na območju občine Cerkvenjak v pasu 20 m in ne bližje kot 1,5 m od roba utrjenega cestišča, razen 
na stebrih javne razsvetljave. 
 
Organizator volilne kampanje je dolžan plakatiranje izvajati tako, da s tem ni ovirana redna uporaba 
javnih površin in prometne varnosti.  
 
Plakatiranje in navezovanje transparentov na drevesih ni dovoljeno. 
 

3.člen 
Za kršitve teh pogojev se uporabljajo kazenske določbe po zakonu o volilni kampanji. 
 

4.člen 
Pogoji začnejo veljati z dnem objave. 
 
 
 
 
 
Številka:041-01/2009 
Datum:  9.8.2010 
 
 
          Župan občine Cerkvenjak 
 
         Jože KRANER 

 
 


