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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 31. AVGUST 2017            Številka 68/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

OBJAVE 
 
1. POGOJI PLAKATIRANJA na območju občine Vransko v 
času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o 
Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim 
tirom železniške proge Divača-Koper (24. 9. 2017) 
 
2. POGOJI PLAKATIRANJA na območju občine Vransko v 
času volilne kampanje za volitve predsednika republike  
(22. 10. 2017)  
 
 
 

O B J A V E 

1. Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času 
referendumske kampanje za zakonodajni referendum o 
Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim 
tirom železniške proge Divača-Koper (24. 9. 2017) 
 
Občinska uprava Občine Vransko 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) javno 
objavlja 
 

P O G O J E   P L A K A T I R A N J A 
na območju občine Vransko v času referendumske 
kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o 
izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim 

tirom železniške proge Divača-Koper  
(24. 9. 2017) 

 
I. 

 
Plakatiranje v občini Vransko poteka na krajevno običajen način. 

 
II. 

 
Občina Vransko organizatorjem referendumske kampanje v 
času kampanje zagotavlja naslednje brezplačne plakatne 
površine: brezplačna plakatna mesta (panelne plošče) v skupni 
površini 16,8 m². Lokacija: 

- plakatni prostor št. 1 - vrtna ograja pri vili Oset (Vransko 59) – 
5,6 m² – 12 plakatnih mest 

- plakatni prostor št. 2 – osrednja vpadnica v trg Vransko 
(ograja KIV) – 5,6 m2 – 12 plakatnih mest 

- plakatni prostor št. 3 – zahodna vpadnica v trg Vransko – 5,6 
m2 – 12 plakatnih mest 

 
Skupaj je zagotovljenih 36 brezplačnih plakatnih mest. 

Plakatne površine se zagotovijo vsem prosilcem – 
organizatorjem referendumske kampanje po načelu 
enakopravnosti. 
 
Brezplačna plakatna mesta se odobrijo na podlagi pisne vloge 
organizatorja referendumske kampanje. Vlogo za dodelitev 
brezplačnih plakatnih mest lahko organizator referendumske 
kampanje: 

- vloži osebno na sedežu Občine Vransko, Vransko 59; 
- pošlje na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko; 
- pošlje na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si. 

 
Upoštevane bodo vloge, ki bodo na naslov Občine Vransko 
prispele do torka, 5. 9. 2017, do 10. ure. 
 
Žreb razporeditve plakatov na plakatnem prostoru izvede 
komisija, ki jo imenuje župan, v torek, 5. 9. 2017, ob 11. uri v 
prostorih Občine Vransko. Žreb ni javen. Zapisnik o žrebu se 
objavi na krajevno običajen način – na oglasni deski in spletni 
strani občine – www.vransko.si ter posreduje vsem prosilcem – 
organizatorjem referendumske kampanje na njihove elektronske 
naslove. Na zapisnik o žrebu pritožba ni mogoča. 
 
Na podlagi zapisnika o žrebu organizatorji referendumske 
kampanje plakate za dodeljena brezplačna plakatna mesta 
dostavijo na sedež Občine Vransko, Vransko 59. Največja 
dovoljena dimenzija plakatov je 70 x 140 cm. Občinska uprava 
prejete plakate žigosa ter jih namesti na izžrebana plakatna 
mesta. 
 
Propagandni material, ki bo nalepljen na neizžrebanem mestu ali 
ne bo žigosan, bo odstranjen brez opozorila in na stroške 
organizatorja referendumske kampanje – lastnika 
propagandnega materiala. 

 
III. 

 
Poleg brezplačnih plakatnih površin so organizatorjem 
referendumske kampanje v času kampanje na voljo tudi plačljiva 
plakatna mesta oz. možna plakatna mesta s soglasjem lastnika 
oz. upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali 
zemljišč. 
 
Plakatiranje je mogoče na treh (3) plakatnih prostorih (trikotni 
oglasni stebri 140x200), last podjetja Tam-Tam d.o.o., 
Verovškova ulica 55b, Ljubljana, kontaktna oseba g. Tomaž 
Drozg, telefon: (01) 515 65 96 ali 041 75 76 75, na naslednjih 
lokacijah: 

- nasproti mostu Štancer, zelenica ob objektu Vransko 63 
(spodnji del trga Vransko); 

- asfaltna ploščad pred vilo Oset, Vransko 59 (center trga 
Vransko); 

- križišče lokalne ceste Vransko-Prapreče, pri ekoloških otokih 
(zgornji del trga Vransko). 

 
Oglasne objekte (samostoječe panoje, posamezne plakate) je 
možno namestiti tudi s soglasjem lastnikov stavb, drugih 
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objektov ali zemljišč, če je oglasni objekt nameščen ob cestnem 
telesu tako, da ni moteč z vidika cestnoprometne varnosti. 

 
IV. 

 
V času volilnega molka (24 ur pred dnevom glasovanja in na dan 
glasovanja) je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate. 

 
V. 

 
Organizatorji referendumske kampanje so dolžni plakate oz. 
druge oglasne objekte iz III. točke teh Pogojev odstraniti 
najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja.  
 
Plakate iz II. točke (brezplačna plakatna mesta) bo odstranila 
občinska uprava. 
 
Neupoštevanje določila iz prvega odstavka pomeni prekršek, za 
kar lahko pristojni inšpektor odredi odstranitev na stroške 
organizatorja referendumske kampanje in izreče globo v skladu 
s 33. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji. 
 
Številka: 040-01/2017-08                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 7. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
2. Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času 
volilne kampanje za volitve predsednika republike  
(22. 10. 2017)  
 
Občinska uprava Občine Vransko 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) javno objavlja 
 

P O G O J E   P L A K A T I R A N J A  
na območju občine Vransko v času volilne  
kampanje za volitve predsednika republike  

(22. 10. 2017) 
 

I. 
 
Plakatiranje v občini Vransko poteka na krajevno običajen način. 

 
II. 

 
Občina Vransko organizatorjem volilne kampanje v času 
kampanje zagotavlja naslednje brezplačne plakatne površine: 
brezplačna plakatna mesta (panelne plošče) v skupni površini 
16,8 m². Lokacija: 

- plakatni prostor št. 1 - vrtna ograja pri vili Oset (Vransko 59) – 
5,6 m² – 12 plakatnih mest 

- plakatni prostor št. 2 - osrednja vpadnica v trg Vransko 
(ograja KIV) – 5,6 m2 – 12 plakatnih mest 

- plakatni prostor št. 3  zahodna vpadnica v trg Vransko – 5,6 
m2 – 12 plakatnih mest 

 
Skupaj je zagotovljenih 36 brezplačnih plakatnih mest. 
 
Plakatne površine se zagotovijo vsem prosilcem – 
organizatorjem volilne kampanje po načelu enakopravnosti. 
 
Brezplačna plakatna mesta se odobrijo na podlagi pisne vloge 
organizatorja volilne kampanje. Vlogo za dodelitev brezplačnih 
plakatnih mest lahko organizator volilne kampanje: 

- vloži osebno na sedežu Občine Vransko, Vransko 59; 
- pošlje na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko; 
- pošlje na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si. 

 
Upoštevane bodo vloge, ki bodo na naslov Občine Vransko 
prispele do petka, 22. 9. 2017, do 10. ure. 
 

Žreb razporeditve plakatov na plakatnem prostoru izvede 
komisija, ki jo imenuje župan, v petek, 22. 9. 2017, ob 11. uri v 
prostorih Občine Vransko. Žreb ni javen. Zapisnik o žrebu se 
objavi na krajevno običajen način – na oglasni deski in spletni 
strani občine – www.vransko.si ter posreduje vsem prosilcem – 
organizatorjem volilne kampanje na njihove elektronske naslove. 
Na zapisnik o žrebu pritožba ni mogoča. 
 
Na podlagi zapisnika o žrebu organizatorji volilne kampanje 
plakate za dodeljena brezplačna plakatna mesta dostavijo na 
sedež Občine Vransko, Vransko 59. Največja dovoljena 
dimenzija plakatov je 70 x 140 cm. Občinska uprava prejete 
plakate žigosa ter jih namesti na izžrebana plakatna mesta. 
 
Propagandni material, ki bo nalepljen na neizžrebanem mestu ali 
ne bo žigosan, bo odstranjen brez opozorila in na stroške 
organizatorja volilne kampanje – lastnika propagandnega 
materiala. 
 

III. 
 
Poleg brezplačnih plakatnih površin so organizatorjem volilne 
kampanje v času kampanje na voljo tudi plačljiva plakatna mesta 
oz. možna plakatna mesta s soglasjem lastnika oz. upravljavca 
reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. 
 
Plakatiranje je mogoče na treh (3) plakatnih prostorih (trikotni 
oglasni stebri 140x200), last podjetja Tam-Tam d.o.o., 
Verovškova ulica 55b, Ljubljana, kontaktna oseba g. Tomaž 
Drozg, telefon: (01) 515 65 96 ali 041 75 76 75, na naslednjih 
lokacijah: 

- nasproti mostu Štancer, zelenica ob objektu Vransko 63 
(spodnji del trga Vransko); 

- asfaltna ploščad pred vilo Oset, Vransko 59 (center trga 
Vransko); 

- križišče lokalne ceste Vransko-Prapreče, pri ekoloških otokih 
(zgornji del trga Vransko). 

 
Oglasne objekte (samostoječe panoje, posamezne plakate) je 
možno namestiti tudi s soglasjem lastnikov stavb, drugih 
objektov ali zemljišč, če je oglasni objekt nameščen ob cestnem 
telesu tako, da ni moteč z vidika cestnoprometne varnosti. 
 

IV. 
 

V času volilnega molka (24 ur pred dnevom glasovanja in na dan 
glasovanja) je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate. 

V. 
 
Organizatorji volilne kampanje so dolžni plakate oz. druge 
oglasne objekte iz III. točke teh Pogojev odstraniti najkasneje v 
15 dneh po dnevu glasovanja.  
 
Plakate iz II. točke (brezplačna plakatna mesta) bo odstranila 
občinska uprava. 
 
Neupoštevanje določila iz prvega odstavka pomeni prekršek, za 
kar lahko pristojni inšpektor odredi odstranitev na stroške 
organizatorja volilne kampanje in izreče globo v skladu s 33. 
členom Zakona o volilni in referendumski kampanji. 
 
Številka: 041-02/2017-08                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 8. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


