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Številka:   
Datum:     _______________ 
 
 
 
______________________________ 
Naziv organizatorja volilne kampanje:                    
 
______________________________ 
 Naslov organizatorja volilne kampanje 

   
______________________________ 
Odgovorna oseba organizatorja 

 
______________________________ 
Kontaktni telefon / e-naslov organizatorja 

 
 
Zadeva: VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PLAKATIRANJE V ČASU 

VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2017 
 
 
 
Spodaj podpisani prosim za izdajo dovoljenja za plakatiranje na podlagi Sklepa o določitvi 
pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za propagandna sporočila v času 
volilne kampanje za volitve predsednika republike, št. 041-0001/2017 z dne 23. 8. 2017 – 
v nadaljevanju Sklep):  
 
1. Na brezplačnih plakatnih mestih  
  
2. Plačljivo plakatiranje 

 
a. Število plačljivih plakatov v upravljanju drugih oglaševalcev (6. člen Sklepa) : 

___________________________ 
 
 
b. Število želenih postavljenih oglasnih panojev (7. člen Sklepa) : _______ 

 

Lokacije postavljenih panojev: 
  

 Zemljišče parcelne številke: ____________, k.o. ___________________  

 Zemljišče parcelne številke: ____________, k.o. ___________________  

 Zemljišče parcelne številke: ____________, k.o. ___________________  

 Zemljišče parcelne številke: ____________, k.o. ___________________  

 Zemljišče parcelne številke: ____________, k.o. ___________________  

 Zemljišče parcelne številke: ____________, k.o. ___________________  
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c. Število želenih transparentov (8. člen Sklepa) :  ___________________ 

 

Lokacije želenih transparentov:  
 

 nad državno cesto pred naseljem Moste iz smeri Kamnika   _________ 

 v križišču državnih cest pri Kralju v Mostah        _________ 

 nad lokalno cesto v Komendi pri Gasilskem domu       _________ 

 ob lokalni cesti pri odcepu od državne ceste Mengeš-Kranj  _________ 
 
Prosimo, da vlogo natančno in dosledno izpolnite. 
 
Vse nepopolne vloge in vloge, ki bodo prispele po zahtevanem roku, bo občinska 
uprava s sklepom zavrgla. 
 
Če se vloga nanaša le na točko 1 (brezplačna plakatna mesta), vlagatelju ni potrebno 
plačati upravne takse. 
 
Če se vloga nanaša tudi na točko 2 (plačljivo plakatiranje) je potrebno: 
 

 po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5 in naslednji) ob vlogi 
plačati upravno takso v znesku 22,66 €. Upravna taksa se lahko plača v vložišču 
Občine Komenda ali nakaže na račun: 01100-5640309182  sklic  11   75426-7111002 
koda namena: OTHR. 

 poravnati nadomestilo za uporabo plakatnega prostora v višini 25,00 € za vsak 
postavljeni oglasni pano oziroma 165,00 € za vsak izobešeni transparent. Nadomestilo 
za uporabo plakatnega prostora se poravna na podlagi prejete odločbe in pred 
postavitvijo oglasnega panoja oziroma pred izobešanjem transparenta. 

 
 

Žig:                                        Podpis: 
 
 
 
 
 


