
 

 

Številka: 040-4/2022-4 

Datum: 23. 8. 2022 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

 

Zadeva: Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022, sprejem 

sklepa o oprostitvi plačila komunalne takse za postavitev stojnic za potrebe volilne kampanje in o 

oprostitvi plačila uporabe Kulturnega doma v Šmartnem za potrebe volilnih shodov 

 

 

 

Predlagatelj: Župan Občine Šmartno pri Litiji 

 

 

Pravna podlaga: Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07, 11/11, 98/13) 

 

Namen: Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne 

volitve 2022. 

 

Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem naslednje sklepe: 

 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času 

volilne kampanje za lokalne volitve 2022. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da so organizatorji volilne kampanje 

za postavitev stojnic na javni površini oproščeni plačila komunalne takse. 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za potrebe volilnih shodov, 

organizatorjem volilnih shodov ne zaračuna uporaba Kulturnega doma. Ostali pogoji iz Pravilnika o 

najemu Kulturnega doma in inventarja ostanejo nespremenjeni. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila:                 Župan Občine Šmartno pri Litiji: 

Andreja Leskovšek               Rajko Meserko 

 

 

 

 

Priloga: 

- obrazložitev, 

- predlog sklepa. 

 



 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

20. novembra 2022 se bodo izvajale lokalne volitve, za katere se lahko prične volilna kampanja 30 dni pred 

dnem glasovanja, končati pa se mora najkasneje štiriindvajset ur pred dnevom glasovanja. 

 

Po določilu 8. člena Zakona o volilni kampanji je lokalna skupnost dolžna zagotoviti vsem organizatorjem 

volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na plakatnih mestih, ki jih določi v ta 

namen. Brezplačna plakatna mesta so določena v 4. členu sklepa. 

 

Stroški postavitve in najema  brezplačnih plakatnih mest se krijejo iz občinskega proračuna. 

 

Organizatorji volilne kampanje lahko volilno propagandni material nameščajo v skladu z določbami sklepa. 

Lokacija plakatnih mest za posameznega organizatorja volilne kampanje se bo določila z javnim žrebanjem, ki 

bo v  sredo, 5. 10. 2022 ob 15.00 v sejni sobi občine. Žrebanje bo izvedla komisija, katero bo s sklepom 

imenoval župan. Organizatorji morajo pisno namero za sodelovanje pri določitvi brezplačnih plakatnih mest za 

lokalne volitve 2022 posredovati občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji (soba št. 4) najkasneje do petka, 30. 

9. 2022 do 12.00. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta, bodo organizatorji volilne kampanje oproščeni plačila komunalne 

takse za postavitev stojnic na javnih površinah za potrebe organizacije volilne kampanje in oproščeni plačila 

uporabe kulturnega doma za namen volilnih shodov. 

 

 

 

Pripravila: 

Andreja Leskovšek 

 

 

 

 

 



 

 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07, 11/11, 98/13) in 14. 

člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/2018) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji 

na svoji ____________seji, dne, _________ sprejel naslednji  

 

 

SKLEP O DOLOČITVI MEST ZA PLAKATIRANJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE 

VOLITVE 2022 

 

 

1. člen 

Volilna kampanja se lahko prične najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur 

pred dnevom glasovanja. 

 

2. člen 

Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma 

politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje. 

Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje. 

 

3. člen 

Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnim sporočilom je dovoljeno na brezplačnih plakatnih 

mestih iz tega sklepa. 

Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenim s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika, pod pogoji iz 

zakona. 

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano. 

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

 

4. člen 

V Občini Šmartno pri Litiji so za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili določijo naslednja 

brezplačna mesta: 

- na avtobusnem obračališču v Šmartnem pri Litiji, 

- na par. št. 71/2 in 71/3 k. o. Šmartno in 

- na Ustju pri transformatorju. 

 

5. člen 

Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami, pod pogoji iz 

tega sklepa. 

V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni 

na oštevilčeno mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje pa se določi z 

javnim žrebom, ki bo v sredo, 5. 10. 2022 ob 15.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 

Organizatorji volilne kampanje so dolžni do petka, 30. 9. 2022 do 12.00, na občinsko upravo soba št. 4, pisno 

sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve 2022 (volitve občinskih svetnikov in 

volitve župana). 

 

6. člen 

Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenemu mestu. 

 

 

 

7. člen 



 

 

Upravljavec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstraniti ves 

propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s tem sklepom. 

 

8. člen 

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

druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz tega sklepa, sicer ga bo na njihove stroške odstranil 

upravljavec. 

 

9. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. Izvleček pa se objavi na uradni spletni strani občine, 

na facebook strani občine in v drugih lokalnih medijih (Radio 1 GEOSS). 

 

 

Številka: 040-4/2022- 

Datum:  

 

 

Župan Občine Šmartno pri Litiji: 

           Rajko Meserko 

 

 
  

 


