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Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-
D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 29. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 
05/17), župan Občine Jezersko objavlja  
 

S K L E P 
o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje – Referendum o drugem tiru 

 
Za nameščanje propagandnih sporočil (v 
nadaljevanju: plakatiranje) v času referendumske 
kampanje za Referendum o drugem tiru dne 24. 
septembra 2017 Občina Jezersko določa naslednja 
plakatna mesta: 

a. ) Brezplačna plakatna mesta so: 

- ob poslovno-stanovanjski stavbi Zgornje 
Jezersko 57 (oglasna deska ob šolskem igrišču) in  

- ob gostinskem objektu Spodnje Jezersko 5 
(oglasna deska ob potoku).  

Vsakemu organizatorju volilne kampanje (v 
nadaljevanju: organizator) je v občini Jezersko na 
vsakem plakatnem mestu, na njegovo prijavo, 
zagotovljeno eno plakatno mesto.  

Na drugih javnih mestih plakatiranje ni dovoljeno. 

b.) Na drugih površinah lahko organizatorji brez 
posebnega dovoljenja občine, vendar s soglasjem 
lastnikov objektov ali zemljišč, izvedejo 
plakatiranje na teh objektih oz. zemljiščih. 

1. Občinska uprava določi organizatorjem vrstni 
red na plakatnih mestih po vrstnem redu prejete 
pisne prijave in vodi evidenco prijav. Upošteva se 
vrstni red pisnih prijav, ki prispejo na naslov 
Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko 
oz. na obcina@jezersko.si do 15. septembra 2017 
do 12.00 ure. Vloge, ki ne bodo prispele do zgoraj 
navedenega datuma, ne bodo upoštevane kot 
pravočasne. Plakate bo nameščala pooblaščena 
oseba Občine Jezersko, pri tem bodo spoštovana 
določila Zakona o volilni in referendumski 
kampanji. 

2. Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z 
določili teh pogojev, bo odstranila pooblaščena 
oseba Občine Jezersko na stroške organizatorja. 

3. Organizatorji volilne kampanje morajo 
najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja 
odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske 
vsebine z vseh plakatnih mest. Inšpekcija lokalne 
skupnosti ali redarstvena služba lokalne skupnosti 
lahko po poteku 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. 

4. Ta sklep se objavi tudi na spletni strani 
Občine Jezersko www.jezersko.si, vsi 
zainteresirani pa se lahko z vsebino sklepa 
seznanijo na sedežu Občine Jezersko. 

 
 
Številka:  040-0001/2017-1 
Jezersko, dne 9.8.2017 

 
ŽUPAN 

Jurij Rebolj, l.r. 

 

 

 

Sklep je bil dne 9.8.2017 objavljen na spletni strani 
www.jezersko.si. 

 


