
 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 
Trg Davorina Jenka 13        tel.: 04 28 15 800 
4207 Cerklje na Gorenjskem       fax: 04 28 15 820 
e-mail: obcinacerklje@siol.net  
 
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) in Akta o razpisu rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov 
(Uradni list RS, št. 97/22), ki bodo potekale 20. 11. 2022, Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja  
 
 
 

P O G O J E  
za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v Občini Cerklje na Gorenjskem v 

času volilne kampanje rednih volitev v občinski svet 
in rednih volitev župana, ki se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022 

 
 
− Občina Cerklje na Gorenjskem zagotavlja organizatorjem, v času volilne kampanje za izvedbo rednih 

volitev v občinski svet in rednih volitev župana, ki se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022 (v 
nadaljevanju besedila: lokalne volitve 2022), brezplačna plakatna mesta za lepljenje in nameščanje 
volilnih propagandnih sporočil in določa pogoje za plakatiranje v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

 
− Volilno kampanjo lahko organizirajo sam kandidat ali kandidatka (v nadaljnjem besedilu: kandidat), 

predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična 
oseba.  

 
Za zakonitost izvajanja volilne kampanje je odgovoren organizator volilne kampanje. Organizator volilne 
kampanje je odgovoren tudi za tista opravila volilne kampanje, za katerih izvajanje je pisno pooblastil 
druge izvajalce.  
 
Istoimenske liste kandidatov in/ali posamezni kandidati na volitvah v predstavniških in 
individualnih organih lokalne skupnosti imajo lahko samo enega organizatorja volilne kampanje. 

 
− Plakatna mesta bodo razporejena po načelu enakopravnosti.  
 
− Na območju občine Cerklje na Gorenjskem so naslednji upravljavci plakatiranja in oglaševanja: 

- Europlakat d.o.o., Koprska 98, 1000 Ljubljana oz. Metropolis Media d.o.o., Koprska 98, 1000 
Ljubljana, 

- Amicus d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj. 
 
 

*** 
 

I. BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA 
 
- Občina zagotavlja organizatorjem volilne kampanje brezplačno plakatiranje na osmih (8) 

dogovorjenih, obstoječih oglasnih mestih (panojih), billboard, velikost 400 x 300 cm, ki so v lasti 
Europlakat d.o.o. oziroma Metropolis Media d.o.o in Amicus d.o.o., in stojijo na območjih Cerklje, 
Lahovče, Vopovlje, Spodnji in Zgornji in Brnik., pri čemer so: 
- za namen volilne kampanje za župana predvidene štiri (4) obstoječe površine, 
- za namen volilne kampanje za člane občinskega sveta so predvidene štiri (4) obstoječe 

površine. 
 
- Brezplačni oglasni panoji bodo razdeljeni na oštevilčeno mrežo polj. Mesto namestitve plakatov za 

posameznega organizatorja volilne kampanje se določi z javnim žrebom, ki bo v ponedeljek, 24. 
10. 2022, ob 10.00 uri v mali sejni dvorani Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 
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4207 Cerklje na Gorenjskem, II. nadstropje. Žrebanja se udeležijo pooblaščene osebe organizatorjev 
volilne kampanje, ki bodo do razpisnega roka na Občino Cerklje na Gorenjskem dostavile oz. vložile pisni 
zahtevek za dodelitev brezplačnih plakatih mest.  

 
- Upoštevane bodo pisne vloge, ki bodo s strani organizatorjev volilne kampanje prispele 

najkasneje do četrtka, 20. 10. 2022 do 19.00 ure na naslov OBČINA CERKLJE NA 
GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka Cerklje 13, 4207 Cerklje, s pripisom »Lokalne volitve 2022 - 
volilna kampanja « ali na e naslov obcinacerklje@siol.net s pripisom »Vloga za dodelitev pravice do 
uporabe brezplačnih plakatnih mest – lokalne volitve 2022«, s katero občinski upravi Občine Cerklje 
na Gorenjskem sporočajo namero o sodelovanju v volilni kampanji. 
Iz oddana vloge mora biti jasno razvidno ali se vloga nanaša na volilno kampanjo za 
župana ali na volilno kampanjo za občinski svet. 

 
 

Vloga mora obvezno vsebovati (instruktivni obrazec vloge – priloga teh pogojev):  
1. ime in naziv organizatorja volilne kampanje,  
2. podatke organizatorja volilne kampanje (njegov naslov, telefonsko številko ter e naslov) za 

namen obveščanja ali v primeru dopolnitve vloge, 
3. ime odgovorne osebe organizatorja (njegov naslov, telefonsko številko ter e naslov), 
4. opredelitev namena organiziranja volilne kampanje: 

- za župana občine (dodajte ime kandidata ali predlagatelja)  
- za člane občinskega sveta (dodajte ime liste kandidatov ali predlagatelja liste), 

5. kopija potrdila o odprtju transakcijskega računa za namen volilne kampanje. 
 
 

- Vrstni red organizatorjev posamezne volilne kampanje pri javnem žrebanju se določi ločeno, glede na 
abecedni vrstni red po imenu organizatorja volilne kampanje. 

 
- Glede na velikost plakatne površine je priporočena velikost plakatov 70 (š) x 100 (v) cm (B1). 

- Organizator volilne kampanje dostavi (posreduje) plakate, po prejetem obvestilu o številu 
dodeljenih brezplačnih plakatnih mest, skladno s pogoji iz te točke, Občini Cerklje na Gorenjskem do 
vsake srede oziroma najkasneje do 16. 11. 2022.  
Plakatiranje na površinah v lasti Europlakata d.o.o. oz. Metropolis Media d.o.o se vrši ob 
četrtkih v tekočem tednu, plakatiranje na površinah v lasti Amicus d.o.o se vrši ob 
ponedeljkih tekočega tedna.  
Plakati dostavljeni v tekočem tednu od četrtka dalje se plakatirajo v naslednjem obdobju 
plakatiranja. 

 

 

*** 
 

II. DODATNA PLAKATNA MESTA 
 

- Za plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih morajo organizatorji volilne kampanje zaprositi za 
soglasje Občino Cerklje na Gorenjskem, in le te naročiti na svoje stroške pri upravljavci plakatiranja, 
navedenih v uvodnih določbah. Občina pa določi pogoje in način postavitve volilno propagandnih 
sporočil.  
Soglasje Občine Cerklje na Gorenjskem za dodatna plakatna mesta je potrebno za vse namestitve 
propagandno-volilnih sporočil:  
- v varovalnem pasu javnih cest (v skladu z zakonodajo),  
- na javnih površinah in  
- na površinah v lasti občine. 
 

- V primeru, da želi organizator volilne kampanje oglaševati na dodatnih plakatnih mestih, ki jih želi 
postaviti na zemljiščih v varovalnem pasu javnih cest (ki niso javne površine ali površine v lasti 
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občine), mora poleg vloge priložiti tudi soglasje upravljavca tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč. 
Na podlagi navedene dokumentacije občina odloči o izdaji soglasja.  

 
- Organizatorji v vlogi za dodatna plakatna mesta, ki mora vsebovati ime in naziv organizatorja volilne 

kampanje, ime pooblaščenega organizatorja, njegov naslov, telefonsko številko ter e naslov, 
navedejo tudi želeno število plakatnih mest, dimenzijo plakatov in njihovo količino.  

 
- Upravljavec plakatiranja oziroma lastnik plakatnega mesta določi višino plačila za plakatiranje za 

dodatna plakatna mesta, komunalna taksa pa se zanje ne zaračuna. 
 
 

*** 
 

III. OSTALA DOLOČILA 
 

- Vloge se oddajo ločeno za dodelitev brezplačnih plakatnih mest na podlagi pogojev v točki I. in 
ločeno za dodelitev dodatnih plakatnih mest na podlagi pogojev v točki II. 

 
- Skladno z drugim odstavkom 7. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji mora biti na 

oglasnih sporočilih (kot npr. plakati, transparenti ter na drugih propagandnih sporočilih brez žive 
slike), naveden naročnik take vsebine. Na plakatih mora biti navedena tudi njihova zaporedna 
številka (pojasnilo: zaporedna številka ni številka mesta, določenega na plakatni površini, niti 
zaporedna številka vrstnega reda kandidatur). 

 
- Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji. 

Upoštevati je treba tudi ostala zakonodajo, ki ureja to problematiko, predvsem z vidika varnosti in 
obremenjevanja okolja in omejenosti plakatnih mest. 

 
- V primeru izdaje soglasja, na podlagi pogojev navedenih pod št. II, za namestitev in odstranitev 

poskrbi organizator volilne kampanje, prav tako nosi vse stroške povezane v tej zadevi. 
 

- Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest se objavijo na oglasni deski Občine Cerklje na 
Gorenjskem ter na spletni strani www.cerklje.si in v rubriki Lokalne volitve, v rubriki »Lokalne volitve 
2022 z dne 20. 9. 2022. 

 
 
 
Številka: 041-0003/2022-09 
Datum:   19. 9. 2022 

Občina Cerklje na Gorenjskem 
                                   ŽUPAN 

Franc ČEBULJ, l.r. 
 

http://www.cerklje.si/
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