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Datum:  ……………………….   
VLAGATELJ:  
 

……………………………………………… 
Naziv organizatorja volilne kampanje:                    
 
……………………………………………… 
 Naslov organizatorja volilne kampanje 

   
……………………………………………… 
Odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje 

 
………………………………………………. 
Kontaktni telefon / e-naslov organizatorja volilne kampanje 

 
 
 
ZADEVA: VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PLAKATIRANJE V ČASU VOLILNE 

KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 2022    

 
 
 
Spodaj podpisani …………………………………. prosim za izdajo dovoljenja za plakatiranje 
na podlagi Sklepa o določitvi plakatih mest ter načina in pogojev plakatiranja pogojev za 
pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za propagandna sporočila v času volilne 
kampanje za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 2022, št. 040-

0002/2022-1 z dne 14.02.2022 – v nadaljevanju Sklep):  
 
1. Na brezplačnih plakatnih mestih (Sklep, točka II.) 
  
 
2. Plačljivo plakatiranje 

 
a. Število želenih postavljenih oglasnih panojev (8. 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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b. Število želenih transparentov (9. 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. 
 
 
Če se vloga nanaša le na točko 1 (brezplačno plakatiranje), vlagatelju ni potrebno plačati 
upravne in komunalne takse. 

 
 
Če se vloga nanaša tudi na točko 2 (plačljivo plakatiranje) mora vlagatelj: 
 

 na podlagi Zakona o upravnih taksah (ZUT - Uradni list RS, št.  106/10-UPB5 in naslednji) plačati 
upravno takso v višini 40,70 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1  in 36,20 € za odločbo po tar. št. 30 
k). Upravno takso je mogoče poravnati na vložišču Občine Komenda ali s plačilnim nalogom na 
banki ali elektronsko na transakcijski račun občine št. SI56 01100564 0309 182; referenca: 11 
76635-7111002; BIC banke: BSLJSI2X 

 

 na podlagi Odloka o komunalnih taksah (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 83/99)  
plačati tudi komunalno takso - po tarifni številki 5, ki se taksnemu zavezancu odmeri z odločbo 
občinske uprave 

 

 v primeru oglaševanja na transparentih iz 9. člena Sklepa plačati tudi dejanski strošek 
nameščanja in odstranitve transparenta, ki ga po naročilu Občine Komenda opravi 
pooblaščeno podjetje. 

 
 

 
 
 
 
 

Žig:                  Podpis: ................................... 
 
 
 


