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Zadeva: VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PLAKATIRANJE V ČASU 

VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE 2018 
 
 
Spodaj podpisani _______________________________ prosim za izdajo dovoljenja za 
plakatiranje na podlagi Sklepa o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje za 
redne lokalne volitve 2018 (v nadaljevanju: Sklep) – ustrezno obkrožite / dopišite: 
 
 
1. Na brezplačnih plakatnih mestih: 

 

 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. 

  
 
2. Plačljivo plakatiranje 

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

___________________________ 
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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. ___________________  

 Zemljišče parcelne številke: ____________, k.o. ___________________  
 
 
 

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 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, 14/2015-ZUUJFO, 
84/2015-ZZeIP-Jm 32/2016, 30/2018-ZKZaš) 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). 

 
 

Žig:                                             Podpis: 
 
 
                                                                                                           
 
 


