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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 – odločba US in 98/13) objavlja Občina Jezersko 
 

S K L E P 
O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST IN POGOJEV ZA PLAKATIRANJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA 

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 2017 
 

1. Za nameščanje volilno propagandnih sporočil (v nadaljevanju plakatiranje) v času volilne kampanje za 
predsednika republike Slovenije 22.10.2017 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 je na vsakem plakatnem mestu na  njegovo  prijavo zagotovljena 
površina za plakat v velikosti formata A2. 

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

2. 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 Občine Jezersko, Zg. 
Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko do 13.10.2017 do 12. ure.  Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo 
upoštevane. Vrstni red prijav se na posameznem plakatnem mestu določa od leve proti desni. V primeru, da 
organizator odpove že dodeljeno plakatno mesto, lahko občinska uprava, zaradi gospodarnejše izkoriščenosti 
prostora, prerazporedi ostala plakatna mesta s pomikom za ustrezno število mest nazaj, tako da med njimi ni 
praznih mest. 

Plakate naj organizatorji pošljejo ali prinesejo na naslov Občine Jezersko, namestila pa jih bo s strani občine 
pooblaščena oseba.  

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

4. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje 
plakate in druge oglaševalske vsebine z drugih plakatnih mest, s plakatnih mest, ki jim jih je dodelila občina 
pa bodo odstranjeni naslednji dan po dnevu zadnjega glasovanja. Inšpekcija lokalne skupnosti ali redarska 
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. 

5. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jezersko www.jezersko.si . 

 

 
Številka:  040-0002/2017-1 ŽUPAN 
Jezersko, dne 4.9.2017 Jurij Rebolj 

 
Sklep je bil dne 4.9.2017 objavljen na spletni strani www.jezersko.si. 


