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-  ob cerkvi Sv. Anton na Pohorju,
-  ob osnovni šoli.

II.
Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o vo-

lilni in referendumski kampanji. Upoštevati je treba tudi ostalo 
zakonodajo, ki ureja to področje, predvsem z vidika varnosti in 
obremenjevanja okolja in omejenosti plakatnih mest.

Občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje, 
ki želijo nameščati plakate z volilno propagandnimi sporočili na 
območju Občine Radlje ob Dravi enakopraven položaj, s tem, da 
vsakemu organizatorju volilne kampanje namenja en prenosni 
plakatni pano v dimenzijah 70 x 100 cm, ki ga je dovoljeno po-
staviti na lokacijah iz I. točke tega sklepa.

Največja dovoljena velikost plakatov na stalnih plakatnih me-
stih je 0,70 m.

III.
Plakatiranje zunaj navedenih plakatnih mest se lahko izvaja 

v skladu z določili 9. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji.

IV.
Stroške nameščanja panojev in plakatov krije organizator vo-

lilne kampanje sam.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh 

po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaše-
valske vsebine s plakatnih mest iz I. in III. točke tega sklepa.

Komunalni inšpektor Občine Radlje ob Dravi lahko po po-
teku roka iz prejšnjega odstavka odredi odstranitev plakatov na 
stroške organizatorja volilne kampanje in izreče globo v skladu s 
33. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji. Pritožba 
zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene izvršitve.

V.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pogo-

jih za plakatiranje v času volilne kampanje na območju Občine 
Radlje ob Dravi (MUV; št. 21/06).

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
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Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kam-
panji (Uradni list RS; št. 41/07, 105/08 – odl.US in 103/07 – 
ZpolS-D) in 12. točke 7. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi 
(MUV; št. 25/06) Občina Radlje ob Dravi objavlja 

S K L E P
o pogojih za plakatiranje v času volilne in referendumske 

kampanje v Občini Radlje ob Dravi

I.
Za organizatorje volilne kampanje je Občina Radlje ob Dra-

vi določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju 
Občine Radlje ob Dravi, na katerih je možno nameščati plakate 
z volilno propagandnimi sporočili. Plakatiranje je omogočeno na 
vseh stalnih mestih za plakatiranje, možna pa je tudi postavitev 
montažnih panojev na naslednjih mestih:

1. KRAJEVNA SKUPNOST RADLJE OB DRAVI:
-  ob križišču G1 – prelaz Radelj,
-  pred garažami AMD,
-  v križišču ulice Pod gradom,
-  med stavbo Mariborska cesta 4 in zelenico pred Timo,
-  pri Konstruktorju,
-  na Partizanski ulici (ob parkirišču),
-  pri Starki, Partizanska ulica 42, na robu zelenice,
-  na Mariborski, med hišo Vačovnik in bencinskih servisom,
-  pred avtopralnico v smeri Maribor,
-  ob Pohorski za stadionom, smer Dobrava,
-  v Vasi – center,
-  Sp. Vižinga pri AP Havaji,
-  Zg. Vižinga pri AP in odcep proti naselju,
-  Dobrava pri Sivčniku,
-  Sv. Trije Kralji, križišče pod turistično kmetijo,
-  Sv. Janez, križišče proti cerkvi ob magistralni cesti proti Št. 

Janžu (AP Sp. Vižinga),
-  ob cesti na zelenici pri Elektrarniškem naselju (Kozji Vrh).

2. KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED:
-  plato ob zadružnem domu,
-  ob cesti pri Markaču, smer Ribnica in smer Vuhred – elektrar-

na,
-  ob zadružnem domu proti železniški postaji,
-  odcep od lokalne ceste proti gasilskemu domu,
-  ob cesti od gostilne Hudernik v smeri Polnarjev most,
-  pri hiši Orlica št. 1,
-  pri Greglu.

3. KRAJEVNA SKUPNOST REMŠNIK:
-  na zelenici v centru Remšnika, na križišču pri Krivcu,
-  ob cesti križišče – center, pri Koležnikovem mostu,
-  ob cesti pri Tišlerju,
-  križišče Dajčman – Kozji Vrh.

4. KRAJEVNA SKUPNOST SV. ANTON NA POHORJU:
-  ob cesti, odcep od R 370 do šole Sv. Anton na Pohorju,


