
Župan Občine Kostanjevica na Krki 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 in 98/13),  28. člena Statuta Občine 

Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/2014) in Sklepa o določitvi plakatnih mest ob izvedbi 

volitev in referendumov (Uradni list RS, št. 49/2010) 

 

OBJAVLJA  

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST 
 V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI 

1. Občina Kostanjevica na Krki organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju 

organizatorji) v zvezi z  lokalnimi volitvami, ki bodo potekale 18. novembra 2018, ponuja 

brezplačna plakatna mesta za nameščanje plakatov z volilnimi propagandnimi sporočili. 

2. Za nameščanje plakatov se kot plakatna mesta v Občini Kostanjevica na Krki določijo 

plakatni stebri na lokacijah: 

- Kambičev trg 5 pri stari pošti, 

- na parkirišču pri cerkvi sv. Jakoba 

in plakatni panoji na lokacijah: 

- pri cerkvi sv. Jakoba, 

- na parkirnem prostoru pred Lamutovim likovnim salonom, 

- na Oštrcu pri lipi, 

- v Črneči vasi pri kapelici. 

Plakatiranje v naseljih bo možno na za to postavljenem plakatnem panoju velikosti 150 

cm x 100 cm, ki ga po potrebi zagotovi Občina Kostanjevica na Krki. 

3. Velikost brezplačnega plakatnega mesta, ki pripada posameznemu organizatorju, je, 

zaradi omejitve razpoložljivega prostora, maksimalno 50 cm x 70 cm na panoju.  

4. Organizatorji vloge podajo v sprejemni pisarni Občine Kostanjevica na Krki, pošljejo na 

elektronski naslov obcina@kostanjevica.si, ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina 

Kostanjevica na Krki,  Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, najkasneje do torka, 

30.10.2018, do 10.00 ure. 

5. Plakatiranje na določenem oglaševalskem mestu bo mogoče od ponedeljka, 05.11.2018. 

6. Na obstoječih plakatnih mestih lahko organizatorji plakate nameščajo pod določenimi 

pogoji: 

 plakate namešča vsak organizator sam, 

 vsak organizator lahko namesti po en plakat na oglasno mesto, 

 odstranjevanje in prelepljenje že nameščenih plakatov drugih organizatorjev je 

prepovedano,  

 v času volilnega molka je prepovedano nameščati nove plakate, 

 organizatorji morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti svoje 

plakate s plakatnih mest.  

7. Posameznim organizatorjem, ki ne bodo oddali vloge v predvidenem roku za brezplačno 

plakatiranje, izvajanje lastnega plakatiranja na brezplačnem plakatnem mestu ne bo 

dovoljeno. 

mailto:obcina@kostanjevica.si


8. Dodatno plakatiranje v primeru iz prejšnje točke bo organizatorjem volilne kampanje na 

razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu (2. odstavek 8. člena ZVRK) in sicer v 

skladu z Odlokom o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 120/07, 

tarifna številka 2 posebnega dela tarife občinskih taks). 

9. Občina Kostanjevica na Krki bo obvestilo o odobritvi plakatnih mest, začetku plakatiranja 

in ostalih pogojih posredovala vsem organizatorjem, ki bodo podali  vloge. 

 

Številka: 041-3/2018-3 
Datum:  18.09.2018 

 

 

Župan 
Ladko Petretič, l.r. 

 

 

 

 

          

    


