
  
 
 

VLOGA  
za dodelitev brezplačnih mest glede na razpisane pogoje v času 

volilne kampanje rednih lokalnih volitev 2022 
 
 
Naziv organizatorja volilne kampanje _______________________________________________________ 

v imenu kandidata(ke)/liste/stranke: _______________________________________________________ 

 

 
 
Podatki organizatorja volilne kampanje: 

Naslov: ______________________________________________________________________________ 
              (kraj, ulica, hišna številka) 

 
________________________________                          ______________________________________ 
            (poštna številka)                                                                        (ime pošte) 
 
 
Kontaktni podatki. ______________________________        ___________________________________ 

                           (telefon)                                            (elektronski naslov) 
 
E naslov za obveščanje in vročanje: __________________________________________________ 
 
 
 
 
Podatki odgovorne osebe organizatorja volilne kampanje: 
 
Naslov: ______________________________________________________________________________ 

              (kraj, ulica, hišna številka) 
 
________________________________                          ______________________________________ 
            (poštna številka)                                                                        (ime pošte) 
 
 
Kontaktni podatki. ______________________________        ___________________________________ 

                           (telefon)                                            (elektronski naslov) 
 
 
 

o 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.  

 
o 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.  

 
o Istoimenske liste kandidatov in/ali posamezni kandidati na volitvah v predstavniških in individualnih organih 

lokalne skupnosti imajo lahko samo enega organizatorja volilne kampanje. 
 



  
 
 
Izjavljamo, da smo seznanjeni s pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih 

plakatnih mest v Občini Cerklje na Gorenjskem v času volilne kampanje rednih lokalnih 

volitev v občinski svet in redne volitve župana, ki bodo potekale v nedeljo, 20. novembra 
2022. 

 

Izjavljamo, da soglašam in dajem izrecno privolitev za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za 

potrebe imenovanja in izvrševanja nalog za izvedbo rednih volitev. Občina Cerklje na Gorenjskem se 

obvezuje, da bo navedene osebne podatke uporabljala izključno v zgoraj navedeni namen in v skladu z 

predpisi o varovanju podatkov. 
 
 
 

*** 
 
Velikost plakatov 70 (š) x 100 (v) cm (B1). 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). 
 

 
 
Kraj: __________________________ 
 
Datum: ________________________                                             Organizator volilne kampanje:  
 

         ________________________ 
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