
 
Številka: 040-0001/2019-1 
Datum: 04.03.2019 
 
Na podlagi 3. člena Odloka o plakatiranju v času volilne kampanje na območju občine Moravče 
(Uradni vestnik Občine Moravče, št. 06/10) in 8. člena Zakona o referendumski in volilni kampanji 
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11 in 98/13) Občina Moravče javno objavlja 

 
 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH 
PLAKATNIH MEST ZA IZVEDBO VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE 
POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 

 
1. člen 

V skladu s 1. odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji bo Občina Moravče 
vsem organizatorjem volilne kampanje za  volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament, zagotovila sledeča brezplačna plakatna mesta: 
- reklamni A – panoji dimenzije 100x150 cm (10 kosov v malem parku na Trgu svobode v 
Moravčah). 
 
Na posameznem plakatnem mestu je dovoljeno namestiti le po en plakat vsakega organizatorja 
volilne kampanje. 
 

2. člen 
V naseljih zunaj občinskega središča se dovoljuje oglaševanje na krajevno običajen način. 
Plakatiranje zunaj plakatnih mest je dovoljen v skladu z Zakonom o volilni in referendumski 
kampanji. 

 
3. člen 

Posamezna plakatna mesta iz 1. in 2. točke je mogoče koristiti pod naslednjimi pogoji: 
a) A – panoji: 

Pripravo in postavitev ter vzdrževanje zagotavlja režijski obrat Občine Moravče. 
Zaradi varnosti morajo biti panoji obteženi ali zasidrani. 
Organizatorji volilne kampanje posredujejo reklamni material izvajalcu plakatiranja, ki poskrbi 
za namestitev, vzdrževanje in odstranjevanje reklamnega materiala. 

b) Plakatni stebri: 
Režijski obrat Občine Moravče bo izvajal plakatiranje na plakatnih stebrih v Moravčah: 

       Trg svobode 13. 
c) Razporeditev oglaševalskih mest na panojih bo določena z  javnim žrebom. 

 
4. člen 

Občina Moravče bo določila število plakatnih mest v odvisnosti od števila prijavljenih 
organizatorjev volilne kampanje 
 

5. člen 
Organizator volilne kampanje lahko pridobi pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge, ki jo 
pošlje na naslov: 
Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče ali obcina@moravce.si , z oznako »Plakatiranje –
Volitve v Evropski parlament«   oziroma jo odda osebno v glavni pisarni občine. 
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Vlogo organizator volilne kampanje predloži Občini Moravče najkasneje do vključno 03. maja 
2019. 
 
Vloga mora vsebovati:  
- ime in naziv organizatorja volilne kampanje ter ime pooblaščenega organizatorja, njegov naslov 

in telefonsko številko. 
 
Vrstni red brezplačnih plakatnih mest bo določila Komisija za razdelitev plakatnih mest z javnim 
žrebanjem, ki bi 7.5.2019 ob 9.00 uri na sedežu Občine Moravče. 
 

6. člen 
Glede zadev, ki niso urejene s temi pogoji, veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski 
kampanji. 
 

7. člen 
Ti pogoji se objavijo na uradni spletni strani Občine Moravče in začnejo veljati takoj.  
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