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Na podlagi 1. odstavka 13. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda 
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 5/2018)  in 13. člena Statuta Občine Komenda 
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/2015) je Občinski svet Občine Komenda na 
svoji 5. redni seji, dne 11. aprila 2019, sprejel 
 

SKLEP  
O DOLOČITVI CENIKA OGLAŠEVANJA V APLENCI - GLASILU OBČINE KOMENDA 

 
 

1. člen 
 

1) Za namen oglaševanja V Aplenci – Glasilu Občine Komenda se določi naslednji cenik 
oglasnega prostora:  

 

Obseg oglasnega prostora  Cena oglasa  
 

1/1 stran 280,00 € + DDV 

1/2 strani 150,00 € + DDV 

1/4 strani                    120,00 € + DDV 

1/8 strani  90,00 € + DDV 

čestitke, osmrtnice, zahvale:  8 x 8 cm 50,00 € + DDV 

čestitke, osmrtnice, zahvale: 8 x 10 cm  60,00 € + DDV 

 
2) Oglaševanje na prvi strani ni možno.  
 

2. člen 
 
1) Za večkratno oglaševanje v glasilu se oglaševalcu lahko prizna naslednji popust:   
 

 10 % za oglaševanje v treh zaporednih številkah,  

 20 % za oglaševanje v šestih zaporednih številkah, 

 30 % za oglaševanje v enajstih zaporednih številkah (celo leto).  
 
2) Obseg vsebin in njihovo umestitev v glasilo določi odgovorni urednik. 

 

3. člen 
1) Doplačila: 
 

 za oglaševanje na zadnji zunanji strani glasila: + 30 % zneska iz 1. člena 

 za oglaševanje na izbrani strani: + 20 % zneska iz 1. člena. 
 

4.     člen 

     Brezplačne objave 
 
1) Javni zavodi in javna podjetja, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Komenda, društva in 

druge organizacije civilne družbe s sedežem na območju občine Komenda in Upravna 
enota Kamnik, ki pokriva tudi področje občine Komenda, lahko v glasilu brezplačno 
objavljajo informacije o svojem delovanju in predstavljajo svoja stališča. Obseg, ki ne sme 
presegati ½ strani, določi uredništvo glede na razpoložljiv prostor v glasilu. V izjemnih 
primerih lahko odgovorni urednik, v dogovoru z izdajateljem, določi večji obseg 
posameznega prispevka. Vsi prispevki morajo vsebovati podatke o avtorju prispevka.  



Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 05/2019 z dne: 15.04.2019 

2/2 

 

 
2) Politične stranke oz. samostojne liste, ki so zastopane v Občinskem svetu Občine 

Komenda, lahko v glasilu brezplačno objavljajo informacije o svojem delovanju in 
predstavljajo svoja stališča. Posamezna politična stranka oz. samostojna lista lahko v 
vsaki številki glasila brezplačno objavi prispevek v velikosti ¼ strani (vključno z 
logotipom). Za vsebino objavljenega prispevka odgovarja politična stranka oz. 
samostojna lista, ki je prispevek pripravila.  

 
Vsi prispevki političnih strank/samostojnih list morajo vsebovati podatke o avtorju 
prispevka. Neizkoriščenega prostora v eni številki ni mogoče prenašati v drugo številko. 
 

5. Člen 
 

1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o objavljanju člankov političnih 
strank v Glasilu Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2001). 
 

2) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine 
Komenda. 

 
 
Številka: 007-0006/2019 
Datum:   11. 4. 2019 
 
 
 
                                                                                                  Stanislav Poglajen, l. r. 
                                                                                                  Župan Občine Komenda  
 
 
 


