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Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07-ZPolS-D, 105/08-odločba US, 11/11, 28/11-odločba US, 98/13, 8/15), Odloka o
oglaševanju v občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 04/06) ter 24.
člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 08/15) izdajam
naslednji

SKLEP
O DOLOČITVI POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE
PLAKATNIH MEST ZA PROPAGANDNA SPOROČILA NA
ZAKONODAJNEM REFERENDUMU O ZAKONU O IZGRADNJI,
UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE
PROGE DIVAČA-KOPER (ZIUGDT)
1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določajo način in pogoji plakatiranja na območju občine Komenda v času
referendumske kampanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju
in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) ter plakatna
mesta ter pravice in obveznosti organizatorjev referendumske kampanje (v nadaljevanju:
organizatorji) glede plakatiranja.
2. člen
(vloga za pridobitev plakatnih mest)

Vsak organizator lahko z vlogo zaprosi za pridobitev plakatnih mest. Vlogo vloži na
izpolnjenem obrazcu v tajništvu Občine Komenda oziroma jo pošlje na naslov: Občina
Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda. Obrazec je na voljo na uradni spletni strani Občine
Komenda www.komenda.si ter v tajništvu Občine Komenda.
Vlogo iz prejšnjega odstavka lahko organizatorji vložijo v zakonsko določenem času za
referendumsko kampanjo.
V vlogi mora biti navedeno tudi ime oziroma naziv organizatorja ter pooblaščenega
predstavnika organizatorja.
V vlogi organizator navede zaporedno številko plakatnega mesta iz 1. odstavka 3. člena
tega sklepa.
Organizator je oproščen plačila upravne in občinske takse za vsa brezplačna plakatna
mesta.

3. člen
(brezplačno plakatiranje oziroma oglaševanje)

Plakatna mesta, na katerih lahko organizatorji brezplačno postavijo oglasne panoje in nanje
lepijo oziroma nameščajo plakate s propagandnimi sporočili (v nadaljevanju: plakati) so
sledeča:

1) Komenda – zelenica ob stavbi Občine Komenda – zemljišče parcelna številka 16/3 k. o.
Kaplja vas;
2) Moste – na trgu v centru naselja (pri Gasilskem domu) – zemljišče parcelna številka
1391/8 k. o. Moste;
3) Suhadole – na zelenici v bližini cerkve – zemljišče parcelna številka 1172/35 k. o.
Suhadole;
4) Križ – parcela pred Kulturnim domom na Križu - zemljišče parcelna številka 154/3 k. o.
Križ.
Na plakatnih mestih, navedenih v prvem odstavku tega člena, ni postavljenih registriranih
oglasnih tabel, zato je v času volilne kampanje oglaševanje dovoljeno na panojih
maksimalne dimenzije 120 cm x 100 cm.
Pripravo in postavitev ter vzdrževanje plakatnih panojev ter nameščanje plakatov
zagotavljajo organizatorji sami.
Zaradi varnosti morajo biti panoji obteženi oziroma primerno pritrjeni in ne smejo ovirati
udeležencev v cestnem prometu.
Pristojni organ v primeru neustrezne postavitve plakatnega panoja na to opozori
organizatorja, ki mora nepravilnost nemudoma odpraviti.
4. člen
(razdelitev plakatnih mest med organizatorje)

Vsakemu organizatorju na podlagi načela enakopravnosti pripada po eno (1) brezplačno
plakatno mesto na vsaki od lokacij, navedenih v 1. odstavku 3. člena tega sklepa.
5. člen
(plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s tem sklepom)

Za plakatiranje in postavljanje panojev zunaj plakatnih mest, določenih s tem sklepom, mora
organizator pridobiti soglasje lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih
objektov ali zemljišč. Za ta oglasna mesta ne veljajo določila tega sklepa, temveč določila
Odloka o oglaševanju v občini Komenda.
6. člen
(odstranitev plakatov)

Organizatorji morajo najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate
in druga propagandna sporočila ter naprave za plakatiranje.

7. člen
(sankcije v primeru kršitev)

Vsak organizator je dolžan spoštovati določbe veljavne zakonodaje, tega sklepa ter Odloka
o oglaševanju v občini Komenda.
V primeru ugotovljenih kršitev bo organizatorju izrečena sankcija v skladu z določbami
zgoraj navedenega odloka.
8. člen
(Zakon o volilni in referendumski kampanji ter Odlok o oglaševanju v občini Komenda)

Za zadeve, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določila Zakona o volilni in referendumski
kampanji ter določila odloka, navedenega v prejšnjem členu.

9. člen
(uveljavitev)

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Komenda ter izobesi na oglasni deski Občine
Komenda.
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