
Na podlagi 3. odst. 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), Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna,  
 

o b j a v l j a 
pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Dobrna za 

zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom 
železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), ki bo izveden dne 24. 9. 2017 

 
 
I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV  
 
a) 

1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je lepljenje in 
nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili možno na brezplačnih oglaševalnih 
mestih v Občini Dobrna, in sicer na osmih mestih oglasnih panojev z grbom Občine Dobrna, 
razen na treh oglasnih panojih, kjer je plakatiranje plačljivo: na panoju pri spomeniku v centru 
Dobrne, panoju pri križišču za Pokopališče Dobrna ter na panoju pri avtobusnem postajališču 
nasproti Osnovne šole Dobrna. 

2. Organizator volilne kampanje mora svoje plakate odstraniti najkasneje petnajsti dan po dnevu 
glasovanja. 

3. 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. 

4. Na plakatno mesto, ki je že polno ga ni dovoljeno prelepiti ali iz njega sneti volilno 
propagandno sporočilo, temveč organizator volilne kampanje, namesti svoj plakat na drugem 
plakatnem mestu, ki je še prosto. 

5. Na enem plakatnem mestu lahko organizator volilne kampanje namesti le eno volilno 
propagandno sporočilo enake vsebine. 

b) 
1.  Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto, vendar je takšno 
plakatiranje dovoljeno le s soglasjem lastnika zemljišča oziroma stavbe.  

 
 
II. DODATNA PLAKATNA MESTA 
 

1. V skladu z drugim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je lepljenje 
in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili na razpolago le proti plačilo, in sicer 
na naslednjih treh lokacijah: oglasnih panojev z grbom Občine Dobrna: 

- oglasni pano pri spomeniku v centru Dobrne, 
- oglasni pano na lokaciji pri križišču za Pokopališče Dobrna, 
- oglasni pano pri avtobusnem postajališču nasproti Osnovne šole Dobrna. 

2. Plakatno mesto je v velikosti 0,70 m x 1,00 m. 
3. Cena najema plakatnega mesta je 1,50 EUR/dan brez ddv. 
4. Na dodatna plakatna mesta se  plakati nameščajo šele po predložitvi potrdila o plačilu. 
5. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku 15. dneh po dnevu glasovanja 

odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest. 
6. Organizator volilne kampanje lahko najame največ polovice celotnega prostora oglasnega 

panoja. 
 
 
Datum: 1. 8. 2017  

Občina Dobrna 
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