
             
 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, št. 
41/07, 11/11 in 98/13), Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 27/11) ter 7. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine Radenci, na 19. redni seji dne, 19. 9. 2017 
sprejel,  

 

 

NAVODILA ZA  ZAGOTAVLJANJE MOŽNOSTI PLAKATIRANJA  
 

»na referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom 

železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT)dne, 24.9.2017 in volitvah za predsednika 

republike dne, 22.10.2017 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

Občina Radenci ponuja organizatorjem volilne kampanje za izvedbo referenduma o Zakonu o 

izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper 

(ZIUGDT)dne, 24.9.2017 in volitvah za predsednika republike dne, 22.10.2017 možnost 
plakatiranja na naslednjih plakatnih mestih: 

 

1. Stalna plakatna mesta: 

Na stalnih plakatnih mestih v občini, s katerimi upravlja občina, je uporaba plakatnih mest 
brezplačna. Pri plakatiranju so vse stranke, liste in posamezniki enakopravni. 
2. Dodatna plakatna mesta: 

Plakatiranje na teh mestih je opredeljeno v III. poglavju tega navodila. Pri plakatiranju so vse 

stranke, liste in posamezniki enakopravni. 

3. Plakatiranje zunaj plakatnih mest: 

Za postavitev plakatnih mest zunaj določenih plakatnih mest v Občini Radenci se organizator 
volilne kampanje oz. posameznik sam dogovori z lastnikom zemljišča in upravljavcem cest. 
 

II. STALNA PLAKATNA MESTA 

 

Stalna plakatna mesta so objekti za nameščanje plakatov, katerih lastnik je Občina Radenci. V 
občini so stalna plakatna mesta določena s katastrom plakatnih mest in sicer: 
 

KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI: 

 

1. Radenci, na križišču Kapelske in Gubčeve ceste – pri cerkvi 

2. Radenci, pred gasilskim domom 

3. Radenci, pred vhodom v park – parkirišče za terme 

4. Šratovci, ob cesti M10-1 pred gasilskim domom 

5. Šratovci, ob cesti M10-1 pred gostilno Klobasa 

6. Boračeva, na križišču pri gostilni Pikolo 

7. Boračeva, na križišču Orehovci - Janžev Vrh – pri Klemenčiču 

8.  Janžev Vrh, križišče LC Gornja Radgona - Spodnji Ivanjci 

9.  Janžev Vrh, pred vrtcem 

10.  Janžev Vrh, pred gasilskim domom 

11.  Hrastje Mota, ob kapelici – Hrastje 

12.  Hrastje Mota, ob kapelici – Mota 

13.  Turjanci, ob avtobusni postaji 

14.  Rihtarovci, ob kapelici v vasi 

15.  Rihtarovci, ob avtobusni postaji 

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA: 

 

1. Kapela, ob zadružnem domu 

2. Kapela, nasproti bloka pri OŠ Kapela 

3. Rački Vrh, pred gostilno Zamuda 

4. Murščak, pred staro šolo 



             
 

5. Murski Vrh, pri Marijinem spomeniku 

6. Okoslavci, na križišču pri Pelclu 

7. Okoslavci, ob avtobusni postaji 

8. Kocjan, križišče Sp. Kocjan – regionalna cesta 353 

9. Radenski Vrh, križišče Radenski Vrh – Kapelski Vrh 

10. Paričjak, na križišču – Puklavec 

 

Nameščanje plakatov na omenjenih mestih je brezplačno, organizatorji volilne kampanje sami 
poskrbijo za plakatiranje. Na posamezno plakatno mesto se lahko nalepi po en plakat. Plakati 

naj ne bodo večji od 0,5 m2. 
 

Vsak organizator mora občinski upravi sporočiti osebne podatke tistega, ki je zadolžen za 
izvajanje volilne propagande na območju Občine Radenci. Ta oseba bo v primeru kršitev 
nastopila v vlogi odgovorne osebe pravne osebe. 

 

O vseh kršiteljih bo občinska uprava Občine Radenci sproti obveščala javnost. 
 

Občinska uprava Občine Radenci izda po pridobitvi vloge organizatorju volilne kampanje 
odločbo, s katero določi uporabo plakatnih mest. 
 

Za odstranjevanje plakatov in plakatnih objektov po končani volilni kampanji skrbi vsak 
organizator volilne kampanje sam. Odstraniti jih mora najkasneje v petih dneh po končani 
volilni kampanji. 

 

III. DODATNA PLAKATNA MESTA 

 

V Občini Radenci je župan določil začasne lokacije za postavitev plakatnih mest, na katere 
lahko vsak od zainteresiranih organizatorjev volilne kampanje postavi po en pano oziroma 

reklamni objekt. O načinu postavitve (mikrolokacije) se organizatorji volilne kampanje 

sporazumno dogovorijo.  

 

Primerne lokacije za postavitev začasnih plakatnih panojev so javne površine na platoju pred 
pošto v Radencih, pred gasilskim domom v Radencih, pred gasilskim domom na Kapeli, v 
centrih vseh naselij, na zelenicah ob avtobusnih postajališčih v naseljih. Plakati naj ne bodo 
večji od 0.5 m2. 
 

Vsak organizator mora občinski upravi sporočiti osebne podatke tistega, ki je zadolžen za 
izvajanje volilne propagande na območju Občine Radenci. Ta oseba bo v primeru kršitev 
nastopila v vlogi odgovorne osebe pravne osebe. 

 

Občinska uprava Občine Radenci izda po pridobitvi vloge organizatorju volilne kampanje 
odločbo,  s katero določi uporabo dodatnih plakatnih mest. 
 

O vseh kršiteljih bo občinska uprava Občine Radenci sproti obveščala javnost. 

 

Za odstranjevanje plakatov in plakatnih objektov po končani volilni kampanji skrbi vsak 
organizator volilne kampanje sam. Odstraniti jih mora najkasneje v petih dneh po končani 
volilni kampanji. 

 

Vsa propagandna gradiva, ki bodo nameščena na prostorih, ki niso dodeljena stranki, bodo 

nemudoma odstranjena na stroške tistega, ki jih je namestil. 
 

 

IV. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST 

 

Za postavitev plakatnih mest zunaj določenih plakatnih mest v Občini Radenci se vsak 
organizator volilne kampanje oziroma posameznik sam dogovori z lastnikom zemljišča in 
upravljavcem kategoriziranih in ne kategoriziranih cest. 

 

Možne lokacije za nameščanje plakatov, ki niso določene s tem navodilom so še: 
- izložbena okna poslovnih prostorov, 



             
 

- obstoječi reklamni objekti v občini, ki niso v lasti pravnih in fizičnih oseb, 
- ograje, 

- fasade objektov, 

- zelenice zunaj cestnega omrežja. 
 

Na teh mestih se lahko postavijo reklamno-propagandni objekti pod pogojem, da imajo 

organizatorji volilne kampanje soglasje lastnika prostora, objekta ali zemljišča. 
 

Pri tem mora biti plakat pritrjen tako, da ne posega v javno površino, da ne ovira že 
postavljenih objektov, njihove preglednosti in cestnega prometa. Za te lokacije ni potrebno 

posebno dovoljenje upravnega organa. 

 

 

 

Številka: 35281-0021/2017              

Datum: 20.9.2017  

 

                  

Janez RIHTARIČ, 
                                                                                Župan Občine Radenci 
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