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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št.
41/2007), določil Odloka o plakatiranju v Občini Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni
vestnik, št. 3/85, 7/89, 13/90), ki po Sklepu Občinskega sveta Občine Mežica (MUV, št. 1/96)
velja tudi v Občini Mežica in 3. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17)
Občina Mežica objavlja
POGOJE ZA ZAGOTAVLJANJE MOŽNOSTI PLAKATIRANJA V OBČINI MEŽICA V
ČASU KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE
ŽUPANOV, KI BODO DNE 18. 11. 2018

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

Občina Mežica sporoča organizatorjem kampanje za redne volitve v občinske svete in redne
volitve županov, ki bodo dne 18. 11. 2018, da nima na razpolago dovolj javnih oglasnih desk,
da bi zagotovila vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje propagandnih sporočil,
zato nanje ni dovoljeno nameščati volilnih plakatov.
Vsaka stranka mora občinski upravi sporočiti osebo, ki je zadolžena za izvajanje
referendumske propagande v Občini Mežica. Ta oseba bo v primeru kršitev nastopila v vlogi
»odgovorne osebe«.
Ponujamo vam sledeče vrste plakatnih mest:
II.

PLAKATNA MESTA

Namestijo se lahko dodatne, oziroma posebne oglasne deske, oziroma panoji. O načinu
postavitve (mikrolokacija) se organizatorji sporazumno dogovorijo.
Organizatorji, ki nameravajo za plakatiranje postaviti začasne panoje, si morajo za poseg v
prostor pridobiti dovoljenje v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni
list RS, št. 102/04 in naslednji), Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS,
št. 37/08 in naslednji), Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in naslednji), Odlokom o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 52/14) in upoštevati pogoje Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 52/14).
Za poseg v varovalni pas ob državni ali občinski cesti si je potrebno pridobiti soglasje
pristojnega organa. S strani Direkcije za ceste si je potrebno pridobiti soglasje, če gre za
postavljanje kakršnih koli objektov in naprav v varovalnem pasu ob državni cesti. V kolikor
gre za poseg v varovalni pas občinske ceste si je potrebno pridobiti soglasje s strani
pristojnega občinskega upravnega organa.

Za odstranjevanje plakatov in objektov po končani kampanji, skrbi organizator sam in jih je
dolžan v skladu z 11. členom ZVRK odstraniti najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja,
sicer to opravi Občina Mežica oz. zanjo Komunala Mežica d.o.o., na njegove stroške.
Plakati oziroma panoji morajo biti pritrjeni ali nameščeni tako, da ne ovirajo preglednosti v
cestnem prometu in preglednosti že postavljenih objektov.
Dovoljene lokacije za postavitev začasnih plakatnih mest so javne površine (skice v prilogi):
(1) SENČNA VAS, KRIŽIŠČE CABLEX-M (zemljišče parc. št. 76 in 958/2 vse k.o.
Mežica);
(2) CENTER MEŽICE (zemljišče parc. št. 185/1, 210/2, 219 in 223 vse k.o. Mežica) pred
oglasno desko turističnega društva;
(3) ZEMLJIŠČA PRED HOTELOM (parc. št. 6/40, 242/3 in 240/2 vse k.o. Mežica);
(4) PARK OB TRŽNICI IN PARTIZANSKA ulica (zemljišča parc. št. 637/2, 637/3, 639 in
645/1 vse k.o. Mežica);
(5) KRIŽIŠČE PRED NARODNIM DOMOM (zemljišče parc. št. 688/2 k.o. Mežica);
(6) KRIŽIŠČE GASILSKI DOM, ODCEP PODZEMLJA PECE (zemljišče parc. št. 949, 720
vse k.o. Mežica).
III.

PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH MEST

Za postavitev plakatnih mest zunaj določenih plakatnih mest v Občini Mežica se vsak
organizator sam dogovori z lastnikom oziroma upravljavcem lokacije.
Možne lokacije plakatnih mest, ki niso določene s temi pogoji, so še:
reklamne table,
stavbe in drugi objekti,
zemljišča.
Na teh mestih je možno plakatiranje samo s soglasjem lastnika oziroma upravljavca
reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.
Za odstranjevanje plakatov in objektov po končani kampanji, skrbi organizator sam in jih je
dolžan v skladu z 11. členom ZVRK odstraniti najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja,
sicer to opravi Občina Mežica oz. zanjo Komunala Mežica d.o.o., na njihove stroške.
Plakatiranje je dovoljeno samo v skladu s tem navodilom in določbami Odloka o plakatiranju.
Dušan Krebel
Župan

objaviti:
- spletna stran Občine Mežica
- lokalna TV

SENČNA VAS, KRIŽIŠČE CABLEX-M (zemljišče parc. št. 76 in 958/2 vse k.o. Mežica)

CENTER MEŽICE (zemljišče parc. št. 185/1, 210/2, 219 in 223 vse k.o. Mežica)

ZEMLJIŠČA PRED HOTELOM (parc. št. 6/40, 242/3 in 240/2 vse k.o. Mežica)

PARK OB TRŽNICI IN PARTIZANSKA ulica (zemljišča parc. št. 637/2, 637/3, 639 in
645/1 vse k.o. Mežica)

KRIŽIŠČE PRED NARODNIM DOMOM (zemljišče parc. št. 688/2 k.o. Mežica)

KRIŽIŠČE GASILSKI DOM, ODCEP PODZEMLJA PECE (zemljišče parc. št. 949, 720 vse
k.o. Mežica)

KRIŽIŠČE CELOVŠKA – GOSPOSVETSKA (zemljišče parc. št. 406/2 k.o. Mežica)

