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Skladno z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 
- ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) in 6. člena Odloka o 
rabi javnih površin in občinskih taksah v Občini Sodražica (Ur. l. RS št. 77/12) izdaja župan Občine 
Sodražica 
 

SKLEP  
o določitvi plakatnih mest in pogojih za uporabo plakatnih mest v času volilne kampanje 

 
 
1. Občina Sodražica daje organizatorjem volilne kampanje za volitve v Državni zbor Republike 

Slovenije, ki bodo 24. aprila 2022, na razpolago v brezplačno uporabo naslednja plakatna mesta: 
 

 Sodražica - na trgu,  

 Sodražica - pri vrtcu,  

 Sodražica – parkirišče pri Osnovni šoli 

 Zamostec - pri gostilni Urška,  

 Gora - pri gasilskem domu,  

 Žimarice – ob glavni cesti Žimarice,  

 Vinice - pri trgovini Pri Kovaču,  

 Globel - na začetku vasi. 
 

Za plakatiranje se uporabijo v naprej postavljena plakatna mesta (panoji oz. »kozolčki«). 
Plakati morajo biti predhodno ožigosani z žigom Občine Sodražica. 

 
2. Organizator volilne kampanje, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, ga namesti ob zgornji 

levi rob, vsak naslednji organizator volilne kampanje pa namešča plakat tik ob že nameščeni 
plakat oz. pod njim, na prazen prostor. 
Na enem plakatnem mestu lahko organizator volilne kampanje namesti le en plakat enake 
vsebine. Na plakatna mesta se nameščajo plakati do velikosti B1 format.  

 
3. V času volilne kampanje lahko organizatorji kampanje plakatirajo tudi izven plakatnih mest iz 1. 

točke tega sklepa, s tem da predhodno pridobijo soglasje lastnika oziroma upravljavca reklamnih 
tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč, pod pogojem, da nameščanje plakatov ni v nasprotju z 
drugimi predpisi (npr. cestno-prometnimi). 

 
4. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku 15 dni od dneva glasovanja odstraniti 

vse svoje plakate in druga volilno - propagandna sporočila s plakatnih mest.  
 

5. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Sodražica in oglasni deski Občine Sodražica. 
 
  
 
Številka: 041-1/22        župan Občine Sodražica  
Sodražica, 25. 2. 2022                                                  mag. Blaž Milavec l.r. 
 


