
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) objavlja Občina Cerkno sledeče 

 

 

 

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilnih in 
referendumskih kampanj na območju Občine Cerkno 

 
 
 

I. 
 
Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo ( v nadaljevanju 
plakati) je dovoljeno na stalnih plakatnih mestih, ki so v upravljanju Občine Cerkno: 

- na Glavnem trgu,  
- na Sedejevem trgu,  

in na mobilnih plakatnih panojih. 

Za vsakega organizatorja volilne kampanje občina zagotovi en mobilni pano najkasneje 20 dni pred 
dnem glasovanja. 

Po krajevnih skupnostih izven naselja Cerkno se zagotovijo plakatna mesta na posameznih javnih 
objektih v dogovoru s predstavnikom krajevne skupnosti, na čigar območju se bo plakatiranje vršilo.  

Občina Cerkno bo na podlagi 2. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji nudila 
organizatorjem volilne kampanje proti plačilu tudi dodatna razpoložljiva plakatna mesta, upoštevajoč 
prostorske možnosti in predloge organizatorjev. 

Plakate namešča in odstranjuje Režijski obrat Občine Cerkno. Vsi nameščeni plakati morajo biti 
opremljeni z žigom Občinske uprave Občine Cerkno. 

 
II.  

 
Za zagotovitev osnovnega informiranja volivcev v občini se za vsakega organizatorja volilne oziroma 
referendumske kampanje določi po 1 plakat na enem plakatnem mestu, in sicer velikosti A2 
(420 mm x 594 mm) na plakatnih mestih v Cerknem in en plakat na enem plakatnem mestu velikosti 
A2 (420 mm x 594 mm) na plakatnih mestih v okolici.  

 
III.  

 
 
Vlogo za pridobitev plakatnih mest vloži organizator volilne kampanje pisno ali po elektronski pošti pri 
Občinski upravi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, elektronski naslov obcina@cerkno.si 
.Koordinacijo in določanje plakatnih mest glede na možnosti in zahteve organizatorjev volilne 
kampanje izvaja Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe, telefonska številka (05) 3734 640. 
V primeru, da bo za eno lokacijo plakatnega mesta več interesentov kot je razpoložljivega prostora, se 
bo izbor vršil z žrebom. 
 
 

IV.  



 
V primeru, da bo posamezni organizator volilne kampanje na brezplačna plakatna mesta samovoljno 
namestil več plakatov,  ali namestil plakate v nasprotju s I in II  poglavjem teh pogojev ali jih bo namestil 
na javnih površinah ali drugih površinah, objektih in napravah vključno z objekti gospodarske javne 
infrastrukture, zabojnikih za komunalne odpadke, ograjah, drevesih in podobno v lasti Občine Cerkno, 
ki niso določene s temi pogoji, ali bo nepravilno nameščene plakate odstranil Režijski obrat Občinske 
uprave Občine Cerkno na stroške organizatorja volilne kampanje. 

 
V.  

 
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v prvem poglavju, na zemljiščih v lasti oseb zasebnega 
prava, je dovoljeno s pisnim soglasjem lastnika reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.  

 

Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj plakatnih mest brez soglasja iz prejšnjega odstavka, 
lastnik oziroma upravljavec sam odstrani plakate na stroške organizatorja ali pozove organizatorja da 
plakate nemudoma odstrani. Če organizator v treh dneh od prejema poziva plakatov ne odstrani, 
lastnik oziroma upravljavec odstrani plakate na stroške organizatorja. 

 
VI.  

 
Pri postavljanju začasnih plakatnih mest na zemljiščih fizičnih in pravnih oseb ali zemljiščih v lasti občine 
v varovalnem pasu občinske ceste je potrebno upoštevati polje preglednosti in odmik od ceste najmanj 
2 m, oglaševanje na objektih na strani proti cesti je dovoljeno, če je plakat lociran vsaj 1 m od ceste. 

Pri postavljanju začasnih plakatnih mest v varovalnem pasu državne ceste je potrebno pridobiti 
soglasje v skladu z Zakonom o cestah. 

 
VIII. 

 
Glede odstranjevanja plakatov in plakatnih mest, nadzora in drugih vprašanj, ki niso urejena s temi 
pogoji, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji. 

 
IX. 

 
Pogoji začnejo veljati z dnem sprejema. Uporabljati se začnejo takoj. Objavijo se na spletni strani 
Občine Cerkno. 

 

 

Št. 041-0002/2022-2 

Cerkno, dne 18. 2. 2022        Gašper Uršič, župan 
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