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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 

 
 
ZADEVA: 
 

Predlog sprememb in dopolnitev Odloka  o oglaševanju 
in plakatiranju v Občini Žalec (1. in 2. obravnava)  
 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 
in 23/17)  
 

NAMEN:  V Odloku o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec 
(Uradni list RS, št. 29/22) se črta Priloga 1 – Lokacije 
plakatnih mest za potrebe volilne in referendumske 
kampanje po posameznih KS in MS Žalec, in se le-te 
vključijo v javno objavo pogojev za pridobitev pravice do 
uporabe plakatnih mest, kar nam omogoča spremembo 
oz. izbor lokacij glede na potrebe. Namen je obravnava 
in potrditev   
 

OCENA STANJA: Obstoječi Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini 
Žalec vključuje Prilogo 1: Lokacije plakatnih mest za 
potrebe volilne in referendumske kampanje. Ker je v letu 
2022 predvideno več volilnih kampanj, v katerih lahko 
sodeluje tudi večje število organizatorjev, je potrebno 
zagotoviti dodatne ali ustreznejše lokacije za postavitev 
začasnih, prenosnih plakatnih panojev po posameznih 
KS in MS Žalec, zato se lokacije plakatnih mest določijo 
in objavijo v pogojih za pridobitev pravice do uporabe 
plakatnih mest, priloga1 pa se črta.  
 

FINANČNE POSLEDICE:  
 

Sprememba in dopolnitev Odloka nima finančnih 
posledic. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec  
Janko Kos 
  

POROČEVALEC: Predlog sprememb in dopolnitev Odloka bo na seji 
obrazložil Aleksander Žolnir, Vodja Urada za 
gospodarske javne službe. 
 

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA AKT 
OZIROMA GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Predlog sprememb in dopolnitev Odloka bo na svoji seji 
obravnaval Odbor za gospodarske javne službe 
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OBČINA ŽALEC 

ŽUPAN 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
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Številka :  007-0012/2021 
Datum:     8.06.2022 

 
 
OBČINSKEMU SVETU 
 
ODBORU ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 
 
 
ZADEVA: Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o oglaševanju in plakatiranju 

v Občini Žalec (1. in 2. obravnava)  
 
V prilogi vam skladno z določilom 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta 
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/13) posredujemo Predlog sprememb in dopolnitev 
Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec (1. in 2. obravnava). 
 
Spremembe in dopolnitve Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec bo na 
seji občinskega sveta obrazložil Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne 
službe. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo besedilo: 
- predloga sprememb in dopolnitev Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec 
in ga sprejme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- predlog akta 
Posredovano: 

- naslovniku po e pošti; 
- objavljano na spletni strani Občine Žalec; 

- zbirka dokumentarnega gradiva 
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Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 

11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE ), 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), 20.člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) ter 4. in 

7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 102/20) je Občinski svet 

Občine Žalec na XX. redni seji dne ………….sprejel 

 

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec  
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

(1)  S tem Odlokom se spremeni in dopolni Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec 

(Uradni list RS, št. 29/22) v nadaljevanju: Odlok.  

 

2. člen  

 

Tretji odstavek 19.člena odloka se spremeni tako, da  se sedaj glasi: 

 

(3) Za osnovno informiranje volivcev iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje predstavitev na 

desetih plakatnih mestih po posameznih krajevnih skupnostih in Mestni skupnosti Žalec. 

Podrobnejše lokacije plakatnih mest za potrebe volilne in referendumske kampanje so podane 

v javni objavi pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest. 

 

 

3. člen 

 

(1) Iz odloka se črta Priloga 1: Lokacije plakatnih mest za potrebe volilne in referendumske 

kampanje.   

 

4. člen 

 

(1) Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št.: 007-0012/2021 

 

Žalec, dne  

Župan Občine Žalec, Janko Kos 
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Obrazložitev: 

Občina Žalec je na seji občinskega sveta  16.2.2022 sprejela nov, posodobljen  Odlok o oglaševanju in 
plakatiranju v Občini Žalec (Uradni list RS, št.29/22) – v nadaljevanju Odlok,  ki vključuje tudi 
podrobnejše pogoje in postopke za oglaševanje in plakatiranje za potrebe volilne in referendumske 
kampanje. 
 
Odloku je priložena Priloga 1: Lokacije plakatnih mest za potrebe volilne in referendumske kampanje. 
Za potrebe volilne in referendumske kampanje občina brezplačno zagotavlja vsem organizatorjem 
kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali kandidatu oziroma 
referendumskemu vprašanju s postavitvijo posebnih začasnih, za volitve namenjenih panojev na desetih 
plakatnih mestih po posameznih krajevnih skupnostih in Mestni skupnosti Žalec. Lokacije plakatnih mest 
so usklajene s posameznimi KS-i in MS Žalec. Organizatorji pridobijo plakatna mesta na podlagi javne 
objave pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest. Plakatna mesta oz. vrstni red 
namestitve plakatov na posamezni lokaciji se razdelijo med organizatorje volilne in referendumske 
kampanje z javnim žrebanjem, postopek vodi občinska uprava. 
 
Ker je v letu 2022 predvideno več volilnih kampanj in je možno tudi večje število organizatorjev,  
plakatiranje pa lahko traja tudi daljši čas (30 dni), so nekatera plakatna mesta, ki so opredeljena  v 
veljavni Prilogi 1 k Odloku premajhna oz. neustrezna za postavitev več plakatnih panojev, spreminja pa 
se lahko tudi lastništvo in raba teh parcel. Zato želimo zadevo poenostaviti in urediti dolgoročno tako, 
da se Priloga 1 s točnimi lokacijami plakatnih mest (naveden je opis lokacij s parcelno številko in 
katastrsko občino) črta, podrobnejše in ustrezne lokacije pa se opredelijo vsakokratno v javni objavi 
pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest. 
 
Vsa ostala določila odloka ostajajo nespremenjena.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


