
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 
11/11, 98/13) ter 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17) 
objavljam 
 

POGOJE 
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Bohinj 

 
1. Predsednik Državnega zbora je razpisal lokalne volitve. Za dan glasovanje je določen 

18. november 2018, roki za volilna opravila pa so pričeli teči 3. septembra 2018. 
2. Občina Bohinj ponuja organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji) 

plakatna mesta za lepljenje in nameščanje plakatov z volilnimi sporočili ter pogoje za 
plakatiranje v Občini Bohinj. 

3. Za plakatiranje bodo namenjena določena plakatna mesta, ki so enakomerno 
razporejena po celotnem območju Občine Bohinj. 

4. Glede na razpoložljiv prostor na plakatnih mestih se lahko nameščajo samo plakati, ki 
bodo formata največ B1 (707 x 1000 mm). V kolikor bodo plakati večje dimenzije, jih 
ima Občina Bohinj pravico zavrniti.  

5. Organizatorji morajo vloge poslati vključno do ponedeljka 8. oktobra 2018 na 
naslov: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom 
»Plakatna mesta - volilna kampanja«. Vloge, ki bodo prispele po tem datumu bomo 
obravnavali glede na vrstni red dospelosti, plakate pa namestili samo v primeru, da 
bo na plakatnih mestih ostal prostor.  

6. Občina Bohinj bo zbrala vloge organizatorjev in na podlagi načela enakopravnosti 
vsakemu organizatorju omogočila namestitev enega plakata na vsakem plakatnem 
mestu za osnovno informiranje volivcev v Občini Bohinj. Vrstni red namestitve na 
plakatnem mestu bo določila z žrebom.  Občina Bohinj bo ob upoštevanju enakih 
pravic za osnovno informiranje volivcev poskrbela za lepljenje prispelih plakatov na 
določena plakatna mesta v Občini Bohinj. 

7. Izjemoma je dovoljeno plakatiranje na individualnih objektih, če to dovoljujejo 
lastniki. Ne dovoli se plakatiranje po drevesih, javnih in sakralnih objektih. 
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev predvolilne kampanje je 
prepovedano.   

8. Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče v času volilne kampanje.  
 
 
Številka: 041-6/2018 
Bohinjska Bistrica, 11. september 2018  
 

           Jože Sodja 
     podžupan v začasnem  
opravljanju funkcije župana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


