
 
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), Odloka o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v 

Evropski parlament (Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019) in Pogojev za pridobitev pravice do 

uporabe brezplačnih plakatnih mest v Občini Cerklje na Gorenjskem v času volilne kampanje rednih 

volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki se opravijo v nedeljo, 26. maja 2019 

(Pogoji št. 041-01/2019-05 z dne 12. 3. 2019), objavlja Občina Cerklje na Gorenjskem 

 

 

 

P O P R A V E K  P O G O J E V  

za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v Občini Cerklje na 

Gorenjskem v času volilne kampanje rednih volitev poslancev iz Republike Slovenije v 

Evropski parlament, ki se opravijo v nedeljo, 26. maja 2019 

 

 

(1) Občina Cerklje na Gorenjskem je dne 12. 3. 2019 na spletni strani www.cerklje.si objavila 

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v Občini Cerklje na 

Gorenjskem v času volilne kampanje rednih volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 

parlament, ki se opravijo v nedeljo, 26. maja 2019 (Pogoji št. 041-01/2019-05 z dne 12. 3. 

2019; v nadaljevanju besedila: pogoji). 

 

(2) V pogojih se v poglavju »I. Brezplačna plakatna mesta« prvi odstavek dopolni tako, da se glasi: 
 

»Občina zagotavlja organizatorjem volilne kampanje brezplačno plakatiranje na štirih (4) 

dogovorjenih, obstoječih oglasnih mestih (panojih; razdeljenih na mrežo polj), 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., na naslednjih lokacijah, kot sledi: 

1) Cerklje - center, vidno proti Češnjevku, pred odcepom za trgovino Mercator (Europlakat 

d.o.o./Metropolis Media); 

2) Cerklje - center, vidno proti Zgornjemu Brniku, za odcepom za trgovino Mercator 

(Europlakat d.o.o./Metropolis Media);  

3) Lahovče, vidno proti Kranju, nasproti pizzerije Botana (Amicus d.o.o.); 

4) Zgornji Brnik, vidno proti Spodnjemu Brniku, na desni strani (Amicus d.o.o.).« 

 

(3) V pogojih se v poglavju »I. Brezplačna plakatna mesta« sedmi odstavek dopolni tako, da se 

glasi: 
 

»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 22. 5. 2019. Plakatiranje na lokacijah 

v lasti Europlakata d.o.o. oz. Metropolis Media d.o.o se vrši do petka v tekočem tednu, 

plakatiranje na lokacijah v lasti Amicus d.o.o se vrši v ponedeljek tekočega tedna. Plakati 

dostavljeni v tekočem tednu od četrtka dalje se plakatirajo v naslednjem obdobju plakatiranja.« 

 

(4) Ostala določila Pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v Občini 

Cerklje na Gorenjskem v času volilne kampanje rednih volitev poslancev iz Republike Slovenije v 

Evropski parlament, ki se opravijo v nedeljo, 26. maja 2019 (Pogoji št. 041-01/2019-05 z dne 

12. 3. 2019) ostanejo nespremenjena. 

mailto:obcinacerklje@siol.net
http://www.cerklje.si/


Popravek pogojev se objavi na spletni strani www.cerklje.si, v rubriki »Javna razpisi, natečaji ….« in 

na oglasni deski Občine Cerklje na Gorenjskem dne 19. 3. 2019 

 

Številka: 041-01/2019-12 

Datum:   19. 3. 2019 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem 

                                   ŽUPAN 

Franc ČEBULJ, l.r. 
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