
 
 
 

                              

              
OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-

ZPolS-D, 105/08-odl. US, 11/11, 28/11-odl. US, 98/13, v nadaljevanju: ZVRK) in 6. člena Odloka o 

objektih, neprometnih znakih in plakatiranju v občini Muta (MUV, št. 15/98) objavlja Občina Muta   

 

 

S  K  L  E  P 
o načinu in pogojih plakatiranja v Občini Muta  

za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 

 

I. 

Za organizatorje volilne kampanje je Občina Muta določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na 

območju Občine Muta, na katerih je možno nameščati plakate z volilnimi propagandnimi sporočili.  

 

Panoje z volilnimi propagandnimi sporočili je dovoljeno postavljati na naslednjih brezplačnih 

plakatnih mestih: 

 

 Zgornja Muta – na zelenici pred občinsko stavbo ter na zelenici ob regionalki na levi strani v 

smeri proti Vuzenici, 

 Spodnja Muta – na zelenici ob Bistrici v smeri proti Godbenemu domu (Livarska ulica), 

 Gortina – na stari cesti za zelenico ob križišču lokalne ceste z magistralko, 

 Pernice – na zelenici pred spomenikom (v smeri proti cerkvi), 

 Bistriški jarek – na zelenici ob igrišču pri Glasbenem domu, 

 Sv. Primož nad Muto – na zelenici ob lipi, 

 Sv. Jernej nad Muto – na zelenici pri kmetiji Primož.   

 

 

II. 

Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili ZVRK. Upoštevati se mora tudi ostala zakonodaja, ki 

ureja to problematiko, predvsem z vidika varnosti in obremenjevanja okolja ter omejenosti plakatnih 

mest. 

 

Organizator volilne kampanje prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu z 

zakonodajo. 

 

Ob upoštevanju načela enakopravnosti, dovoljuje občina vsem organizatorjem volilne kampanje, 

postavitev lastnih panojev v velikosti do 2,00 m2. Plakate je prepovedano nameščati na obstoječe 

oglasne deske, ki ne zadoščajo niti za redno plakatiranje.  

 

Stroške nameščanja in lepljenja plakatov krije organizator volilne kampanje sam. 
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III. 

Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v I. točki tega sklepa, je dovoljeno s soglasjem lastnika 

oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. 

 

Organizator volilne kampanje pridobi soglasje za lepljenje in nameščanje plakatov zunaj plakatnih 

mest, določenih s I. točko tega sklepa, z oddajo predhodne vloge  na Občino Muta. 

 

V primeru, da namerava organizator volilne kampanje posegati na območje, ki ni v lasti Občine Muta, 

mora predhodno pridobiti ustrezno soglasje vsakokratnega lastnika. 

 

 

IV. 

Organizator volilne kampanje mora določiti odgovorno osebo za nameščanje in odstranitev plakatov 

ter o tem pisno obvestiti Občino Muta. 

 

 

V. 

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano. 

 

V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate. 

 

 

VI. 

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje 

plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest iz I. in III. točke tega sklepa ter okolico 

vzpostaviti v prvotno stanje.  

 

Po poteku roka iz prejšnjega odstavka te točke lahko medobčinski inšpektorat odredi odstranitev 

plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in izreče globo v skladu s 33. členom ZVRK. 

 

 

VII. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi na spletni strani in oglasni deski občine. 
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Občina Muta 

Boris KRALJ, župan 

 


