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Župan Občine Trbovlje skladno z določili Zakona o volilni 
kampanji (Ur.l. Rs, št. 62/94 in 17/97 – ZvolK), 49. 
člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/04 – UPB 
in 24/05) in Odloka o oglaševanju in obveščanju na 
območju Občine Trbovlje (UVZ, št. 6/06) objavlja

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE 
OGLASNIH MEST MED VOLILNO KAMPANJO V 
OBČINI TRBOVLJE ZA VOLITVE V LETU 2006

1.

S temi pogoji je določeno plakatiranje in postavljanje 
stojnic, ki se uporabljajo v času volilne kampanje na 
območju Občine Trbovlje za lokalne volitve v letu 2006.

Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, 
predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma 
politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje 
(v nadaljevanju organizatorju volilne kampanje).

2.

Na območju občine Trbovlje ureja oglaševanje in 
obveščanje za potrebe volilne kampanje Odlok o 
oglaševanju in obveščanju na območju Občine Trbovlje, 
objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 6/06. Občina 
Trbovlje bo za potrebe volilne kampanje brezplačno 
zagotovila vsem organizatorjem volilne kampanje 
enakopravnost pri nameščanju oglasov na za to 
določenih mestih in sicer na način, da bo posameznemu 
organizatorju volilne kampanje omogočila osnovno 
informiranje volilcev v občini o listi kandidatov oziroma 
kandidatu.

Občina Trbovlje nudi organizatorjem volilne kampanje za 
volitve 2006:

- 5 oglasnih tabel v mestnem območju, na katerih 
bo vsem prijavljenim organizatorjem volilne kampanje 
zagotovila namestitev enega plakata dimenzije B1 
(100x70),

- 3 oglasne table v primestnem območju, na katerih 
bo vsem prijavljenim organizatorjem volilne kampanje 
zagotovila namestitev enega plakata dimenzije B1 
(100x70), v nadaljevanju oglasne table.

Plakati bodo na oglasne table nameščeni po vrstnem 
redu prejete vloge, oglasne table pa bodo nameščene 
ob glavnih prometnicah. Oglaševanje na oglasnih tablah 
in namestitev ter odstranitev plakatov bo brezplačna.

3.

Plakatiranje na vseh ostalih objektih za obveščanje in 
oglaševanje (plakatni stebri, plakatni panoji, transparenti, 
plakatniki na drogovih javne razsvetljave, svetlobne 
vitrine, vitrine in A poanoji) je dovoljeno proti plačilu 
in pod enakimi pogoji, kot veljajo za čas izven volilne 
kampanje.

4.

Organizatorji volilne kampanje morajo vloge za pridobitev 
mest na oglasnih tablah poslati najkasneje do 12. 9. 
2006 na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 
Trbovlje z oznako »VOLILNA KAMPANJA«. Vloge, ki 
bodo prispele po tem roku, bodo kot prepozne zavržene. 
Vsak organizator volilne kampanje lahko kandidira za 
pridobitev mest na vseh 8 oglasnih tablah. V vlogi mora 
biti navedeno ime oziroma naziv organizatorja volilne 
kampanje.

Organizatorji volilne kampanje bodo o pridobitvi mest na 
oglasnih tablah pisno obveščeni in hkrati pozvani, kdaj 
in kam naj posredujejo svoje plakate za namestitev na 
oglasnih tablah. Oglasne table bodo nameščene 22. 9. 
2006.

5.

Na območju občine Trbovlje se omogoča tudi postavitev 
ene stojnice za posameznega organizatorja volilne 
kampanje. Vlogo za postavitev stojnice je potrebno 
poslati najkasneje do 12. 9. 2006 na naslov Občina 
Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje z oznako »VOLILNA 
KAMPANJA«. Vlogi za postavitev stojnice je potrebno 
priložiti situacijo in soglasje lastnika zemljišča. Postavitev 
stojnice se določi z odločbo pristojnega oddelka Občine 
Trbovlje.

6.

Na območju občine Trbovlje je prepovedano:
- trositi oglase po javnih površinah in površinah v lasti 

Občine Trbovlje 
- prekrivanje vsebine oglasov
- nameščanje kakršnihkoli oglasov izven objektov za 

oglaševanje in obveščanje

Kršitve bodo nadzorovali in sankcionirali pristojni 
uslužbenci občinske uprave Občine Trbovlje.
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