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Župan Občine Cerklje na Gorenjskem na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Ur.list 
RS, št. 62/94 in 17/97) ter 14. in 29. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02 in 4/03) objavlja 
 

POGOJE 
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest  

v občini Cerklje na Gorenjskem za volitve župana 
in članov občinskega sveta 2006 

 
1. Občina Cerklje na Gorenjskem zagotavlja organizatorjem volilne kampanje (v 

nadaljevanju: organizatorji) plakatna mesta na obstoječih tablah za lepljenje in 
nameščanje plakatov z volilnimi sporočili in pogoje za plakatiranje v občini Cerklje na 
Gorenjskem. 

2. Plakatna mesta bodo razporejena po načelu enakopravnosti na celotnem območju 
občine Cerklje na Gorenjskem. 

3. V času volilne kampanje je možno oglaševati na: 
- reklamnih panojih. 

4. Občina Cerklje na Gorenjskem ima izbrane urejevalce plakatiranja in oglaševanja na 
katerih zagotavlja organizatorjem volilne kampanje brezplačno plakatiranje : 
- Europlakat d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,   
- Metropolis Media d.o.o., Šlandrova ulica 8 b, 1000 Ljubljana,  
- Amicus d.o.o., Breznikova 26, 1230 Domžale. 

5. Upravljalec oziroma lastnik plakatnega mesta oz. površine določi višino plačila za 
stroške plakatiranja in višino plačila za dodatna plakatna mesta.  

6. Organizatorji v vlogi navedejo želeno število plakatnih mest, dimenzijo plakatov in 
njihovo količino ter priložijo soglasje upravljalca oziroma lastnika zemljišča v primeru 
dodatnih oglaševanj. 

7. Organizatorji morajo vloge poslati najkasneje do 15.09.2006, na naslov OBČINA 
CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka Cerklje 13, 4207 Cerklje, s 
pripisom »VOLILNA KAMPANJA.« 

8. Občina Cerklje bo zbrala vloge organizatorjev in na podlagi načela enakopravnosti za 
vsakega določila število plakatnih mest.  

9. Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče od 22.09.2006 do vključno 20.10.2006 do 
24 ure.  

 
Številka: 354-02/2006-11 
Datum:   11.08.2006         

  Župan:   
                                                                                           Franc Čebulj, l.r. 
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