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OBČINA KOMENDA Tel.:  01/ 724 74 00, 724 74 01, 724 74 02 

Zajčeva cesta 23 Fax.:  01/ 834 13 23 

1218 KOMENDA Transakcijski račun :      0110  0010  0002  377 

 ID za DDV: SI22332570  Matična št.: 1332155 
 Šifra dejavnosti:  75110   

 E-Mail:      OBCINA@KOMENDA.SI  
 http:  WWW.KOMENDA.SI  

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07-
ZVRK, 103/07-ZPolS-D, 11/11-ZVRK-A, 98/13-ZVRK-B, 6/18-odločba US), 6. člena Odloka 
o oglaševanju v občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 4/06) ter 24. 
člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/15) izdajam  
naslednji  
  

SKLEP O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA 
V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE  VOLITVE 2018   

 
 

I. Brezplačno plakatiranje 
1. člen 

Vsak organizator volilne kampanje, ki sodeluje na rednih lokalnih volitvah v občinski svet in 
rednih volitvah župana, lahko v času volilne kampanje pridobi na območju občine Komenda 
brezplačno 1 (eno) plakatno mesto v velikosti največ 70 x 100 cm (70 cm je širina, 100 cm 
je višina) prostora na vsakem od 4-ih rednih plakatnih mest, namenjenih brezplačnemu 
plakatiranju. 

2. člen 
Brezplačna plakatna mesta bodo razporejena na naslednjih lokacijah:  
 

 Komenda – ob Glavarjevi cesti nasproti odcepa za Sadarjevo ulico v Komendi – zemljišče 
parcelne številke 48/1 k. o. Kaplja vas, 

 Moste – na trgu v centru naselja (pri Gasilskem domu) – zemljišče parcelne številke 
1391/8 k.o. Moste,  

 Suhadole – na zelenici v bližini cerkve – zemljišče parcelne številke 1172/35 k. o. 
Suhadole, 

 Križ – ob avtobusni postaji iz smeri Kamnika - zemljišče parcelne številke 111/3 k. o. Križ. 
 

Grafični prikaz lokacij brezplačnih plakatnih mest je sestavni del tega sklepa.  
 
Glede na velikost panojev za brezplačna plakatna mesta dimenzije plakatov ne smejo 
presegati velikosti 70 x 100 cm.   

3. člen 
Brezplačno plakatiranje iz prvega člena tega sklepa je dovoljeno le ob predhodnem pisnem 
soglasju pristojnega občinskega organa.   
 
Vloga za pridobitev soglasja za brezplačno plakatiranje, ki jo lahko vložijo organizatorji 
volilne kampanje najkasneje do 12. 10. 2018 na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 
23, 1218 Komenda, s pripisom "Lokalne volitve 2018", mora vsebovati naslednje podatke: 
 

 naziv organizatorja volilne kampanje (politične stranke, samostojne liste, samostojnega 
kandidata),  

 popolni naslov organizatorja volilne kampanje,  

 popolne podatke odgovorne osebe organizatorja.  
 

Vse vloge, ki ne bodo vložene v zahtevanem roku, bo občinska uprava s sklepom zavrgla. 
 

4. člen 
Vrstni red izobešenih plakatov iz prvega člena tega sklepa se bo vršil na podlagi prejetih 
vlog po načelu enakopravnosti.  
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5. člen 
Organizatorji volilne kampanje morajo vse plakate, ki jih nameravajo izobesiti na brezplačna 
plakatna mesta na podlagi 1. člena tega sklepa, dostaviti Občinski upravi Občine Komenda.  
 
Zaradi nadomeščanja poškodovanih plakatov mora vsak organizator volilne kampanje 
dostaviti Občinski upravi Občine Komenda najmanj 10 plakatov.  
 
Namestitev, odstranitev in nadomeščanje poškodovanih plakatov, ki so izobešeni na podlagi 
1. člena tega sklepa, izvede občinska uprava.   
 
Za brezplačno plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 so organizatorji 
oproščeni plačila upravne takse in nadomestila za uporabo plakatnega prostora.   
 
II. Plačljivo plakatiranje oziroma oglaševanje 

  
6. člen 

(plakatiranje) 
V času volilne kampanje je dovoljeno tudi dodatno plakatiranje na ostalih plakatnih mestih, 
ki jih imajo na območju občine Komenda v lasti oziroma v upravljanju naslednji oglaševalci: 
 

 Europlakat d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, 

 Amicus d.o.o., Breznikova ulica 26, 1230 Domžale, 

 Metropolis Media d.o.o., Šlandrova ulica 8 B, 1000 Ljubljana, 
 

vendar le ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega občinskega organa. 
 
Upravljalec oziroma lastnik plakatnega mesta oziroma površine iz predhodnega odstavka 
določi višino plačila za plakatiranje na dodatnih mestih v skladu s svojim cenikom.  
 
Za vsako dodatno plakatiranje mora upravljalec oziroma lastnik plakatnega mesta plačati 
upravno in komunalno takso v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
Vloga za pridobitev soglasja za plakatiranje iz tega člena, ki jo lahko vloži lastnik oglasnega 
prostora najkasneje do 12. 10. 2018, mora vsebovati naslednje podatke: 

 ime lastnika oglasnega prostora, 

 lokacija plakatnega prostora, 

 število izobešenih plakatov z velikostjo oziroma velikost jumbo panoja, 

 popolni naslov organizatorja volilne kampanje z odgovorno osebo organizatorja,  

 naziv politične stranke oziroma samostojnega kandidata, 

 številko in datum sklenjene pogodbe o plakatiranju za volilno kampanjo. 
 
Vse vloge, ki ne bodo vložene v zahtevanem roku, bo občinska uprava s sklepom zavrgla. 

 
7. člen 

(postavljanje panojev) 
Organizatorji volilne kampanje lahko, ob plačilu uporabe plakatnega prostora, postavijo 
oglasne panoje maksimalne dimenzije 120 cm X 100 cm in nanje lepijo oziroma nameščajo 
plakate z volilno propagandnimi sporočili na vseh javnih površinah in zemljiščih v lasti 
Občine Komenda, razen na lokacijah iz 2. člena tega sklepa in na območju javnih cest 
(vozišče, pločnik, bankine).  
  

Pripravo in postavitev ter vzdrževanje plakatnih panojev ter nameščanje plakatov 
zagotavljajo organizatorji sami. 
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Zaradi varnosti morajo biti panoji obteženi oziroma primerno pritrjeni. 
 
Pristojni organ Medobčinskega inšpektorata v primeru neustrezne postavitve plakatnega 
panoja opozori organizatorja, ki mora nepravilnost nemudoma odpraviti. 
 
Vloga za pridobitev soglasja za postavitev oglasnega panoja iz tega člena, ki jo lahko vložijo 
organizatorji volilne kampanje najkasneje do 12. 10. 2018 na naslov: Občina Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom "Lokalne volitve 2018 - panoji", mora vsebovati 
naslednje podatke: 

 naziv organizatorja volilne kampanje (politične stranke, samostojne liste, samostojnega 
kandidata)  

 popolni naslov organizatorja volilne kampanje,  

 popolne podatke odgovorne osebe organizatorja, 

 število postavljenih panojev, 

 lokacije panojev (po možnosti parcelna številka). 
 
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 
84/2015-ZZeIP-Jm 32/2016, 30/2018-ZKZaš) je potrebno ob vlogi plačati upravno takso v 
znesku 22,60 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 18,10 € za dovoljenje/soglasje po tar. št. 3). 
Taksa se lahko plača z gotovino v vložišču Občine Komenda ali s plačilnim nalogom na 
banki ali elektronsko na račun št. IBAN SI56  0110 0564 0309 182, referenca  11 76635 
7111002, BIC banke BSLJSI2X. 
 
Za vsak postavljen oglasni pano se plača nadomestilo skladno z veljavnim Odlokom o 
komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 83/99) in Sklepom o določitvi cen oglaševanja v občini 
Komenda (UO GOK, št. 9/2015). 
 
Organizatorji volilne kampanje morajo sami najkasneje v 15 dneh po dnevu volitev odstraniti 
vse svoje panoje.  

8. člen 
(transparenti) 

 

Organizatorji volilne kampanje lahko, ob plačilu uporabe plakatnega prostora, v času volilne 
kampanje zaprosijo za izobešanje transparentov na drogove, ki so namenjeni za izobešanje 
transparentov in so na naslednjih lokacijah: 
 

 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 (Kranjska pot) pri odcepu od državne ceste Mengeš-Kranj. 
 

Na vsakem od navedenih lokacij je mogoče istočasno izobesiti največ po en transparent. 
 

Izobešanje transparentov iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno le ob predhodnem 
pisnem soglasju pristojnega občinskega organa.   
 

Vloga za pridobitev soglasja za postavitev transparenta, ki jo lahko vložijo organizatorji 
volilne kampanje najkasneje do 12. 10. 2018 na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 
23, 1218 Komenda, s pripisom "Lokalne volitve 2018 - transparent", mora vsebovati 
naslednje podatke: 

 naziv organizatorja volilne kampanje (politične stranke, samostojne liste, samostojnega 
kandidata),  

 popolne podatke odgovorne osebe organizatorja, 

 število postavljenih transparentov. 
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Vse vloge, ki ne bodo vložene v zahtevanem roku, bo občinska uprava s sklepom zavrgla. 
 
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 
84/2015-ZZeIP-Jm 32/2016, 30/2018-ZKZaš) je potrebno ob vlogi plačati upravno takso v 
znesku 22,60 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 18,10 € za dovoljenje/soglasje po tar. št. 3). 
Taksa se lahko plača z gotovino v vložišču Občine Komenda ali s plačilnim nalogom na 
banki ali elektronsko na račun št. IBAN SI56  0110 0564 0309 182, referenca  11 76635 
7111002, BIC banke BSLJSI2X. 
 
Za vsak postavljen transparent se plača nadomestilo skladno z veljavnim Odlokom o 
komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 83/99) in Sklepom o določitvi cen oglaševanja v občini 
Komenda (UO GOK, št. 9/2015). 
 
Lokacije izobešenih transparentov iz tega člena se bo vršil na podlagi prejetih vlog po načelu 
enakopravnosti in po vrstnem redu do zapolnitve lokacij.  
 
Organizatorji volilne kampanje morajo transparente, ki jih nameravajo izobesiti na podlagi 
tega člena, dostaviti Občinski upravi Občine Komenda.  
 
III. Oglaševanje zunaj plakatnih mest 

  
9. člen 

Za plakatiranje in postavljanje panojev zunaj plakatnih mest, določenih s tem sklepom, mora 
organizator pridobiti soglasje lastnika stavb, drugih objektov ali zemljišč.  
 
Za ta oglasna mesta ne veljajo določbe od 1. do 8. člena tega sklepa. 
 

IV. Čas oglaševanja 
10. člen 

Izobešanje plakatov, postavljanje panojev in transparentov iz tega sklepa se lahko vrši le v 
času uradne volilne kampanje (najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora 
najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja). 
 
V. Končne določbe 

11. člen 
Nespoštovanje določil tega sklepa je prekršek po Zakonu o volilni in referendumski kampanji 
(Uradni list RS, št. 41/07-ZVRK, 103/07-ZPolS-D, 11/11-ZVRK-A, 98/13-ZVRK-B, 6/18-
odločba US) in Odloku o oglaševanju v občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine 
Komenda, št. 4/06).   

12. člen 
Za zadeve, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07-ZVRK, 103/07-ZPolS-D, 11/11-ZVRK-A, 98/13-ZVRK-B, 
6/18-odločba US) 

13. člen 
Za vse organizatorje volilne kampanje, ki morebiti ne bodo pridobili potrjenih kandidatur na 
rednih lokalnih volitvah 2018 s strani Občinske volilne komisije Občine Komenda in so že 
prejeli pisno soglasje za plakatiranje pristojnega občinskega organa Občine Komenda, to 
pridobljeno soglasje ne velja od dneva določitve seznama kandidatur oziroma list 
kandidatov.   

14. člen 
Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje v času volilne kampanje (za brezplačno in 
plačljivo plakatiranje) je objavljena na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si.  
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15. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi na uradni spletni strani Občine Komenda 
(www.komenda.si) ter v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 
 
Ta sklep se uporablja v času uradne volilne kampanje za redne lokalne volitve v letu 2018. 
 
Številka: 040-0014/2018  
Komenda, 12. 11. 2018 
                                                                    
 

    Stanislav Poglajen 
Župan Občine Komenda  

 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

 grafični prikaz brezplačnih plakatnih mest   
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Lokacije brezplačnih plakatnih mest  
 
 


