Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 09/2022 z dne: 19.09.2022
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07- ZVRK,
103/07 - ZPoIS-D, 105/08 - odločba US, 11/11 – ZVRK-A, 28/11 – odločba US, 98/13 - ZVRK-B, 8/15
– odredba in 6/18 - odločba US) ) in 13. člena Statuta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave
Glasila Občine Komenda, št. 03/21) je Občinski svet Občine Komenda na 6. dopisni seji, dne 19. 9.
2022, sprejel
SKLEP O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA
V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE V OBČINI KOMENDA
V LETU 2022

I. Splošne določbe
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določijo plakatna mesta, način in pogoji plakatiranja ter pravice in obveznosti
organizatorja volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator) glede plakatiranja na območju občine
Komenda v času volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov v letu
2022.
2. člen
(vloga za pridobitev plakatnih mest)
(1) Plakatiranje, določeno s tem sklepom, je dovoljeno izključno po predhodni pridobitvi pisnega
dovoljenja pristojnega občinskega organa.
(2) Vsak organizator lahko z vlogo zaprosi za pridobitev plakatnih mest. Vlogo vloži na izpolnjenem
obrazcu neposredno v tajništvu Občine Komenda ali pa jo posreduje preko pošte na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Vloga je na voljo na spletni strani Občine
Komenda in v tajništvu Občine Komenda.
(3) Vlogo iz prejšnjega odstavka lahko organizatorji vložijo v zakonsko določenem času za volilno
kampanjo.
(4) V vlogi mora biti naveden naziv in naslov organizatorja, odgovorna oseba in kontaktni podatki
(telefonska številka in e-naslov) organizatorja.
(5) Organizator v vlogi jasno obkroži za katero vrsto plakatnih mest kandidira (brezplačno in/ali
plačljivo) in natančno izpolni relevantne podatke pri posamezni točki.
3. člen
(plačilo upravne in komunalne takse)
(1) Za uporabo brezplačnih plakatnih mest je organizator oproščen plačila upravne in komunalne
takse.
(2) Za uporabo plačljivih plakatnih mest je organizator na podlagi Zakona o upravnih taksah (ZUT Uradni list RS, št. 106/10-UPB5 in naslednji) dolžan plačati upravno takso v višini 40,70 € (4,50
€ za vlogo po tar. št. 1 in 36,20 € za dovoljenje po tar. št. 30 k). Upravno takso je mogoče
poravnati:
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 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.
(3) Za uporabo plačljivih plakatnih mest je organizator na podlagi Odloka o komunalnih taksah (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 83/99) dolžan plačati tudi komunalno takso - po tarifni
številki 5. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo občinske uprave.
(4) V primeru oglaševanja na transparentih iz 8. člena tega sklepa, je organizator dolžan plačati tudi
dejanski strošek nameščanja in odstranitve transparenta, ki ga po naročilu Občine Komenda
opravi pooblaščeno podjetje.
II. Brezplačno plakatiranje oz. oglaševanje
4. člen
(lokacije brezplačnih plakatnih mest in velikost plakatov)
(1) Brezplačna plakatna mesta so na naslednjih lokacijah:
 Komenda – ob Glavarjevi cesti nasproti odcepa za Sadarjevo ulico v Komendi – zemljišče parcelne številke 48/3, k. o. 1904 - Kaplja vas;
 Moste – na trgu v centru naselja – zemljišče parcelne številke 1391/28, k. o. 1905 - Moste;
 Suhadole – na zelenici v bližini cerkve – zemljišče parcelne številke 1172/35, k. o. 1906 –
Suhadole;
 Križ – parcela pred Domom krajanov Antona Breznika na Križu - zemljišče parcelne številke
157/3, k. o. 1907 - Križ.
(2) Glede na velikost panojev za brezplačno oglaševanje, dimenzije plakatov ne smejo presegati
velikosti 70 x 100 cm.
5. člen
(razdelitev brezplačnih plakatnih mest med organizatorje)
(1) Vsak organizator, ki sodeluje na rednih lokalnih volitvah v letu 2022, lahko v času volilne kampanje pridobi na območju občine Komenda brezplačno eno plakatno mesto v velikosti največ
70 x 100 cm (70 cm je širina, 100 cm je višina) na vsakem od štirih rednih plakatnih mest,
namenjenih brezplačnemu plakatiranju.
(2) Vrstni red nameščanja plakatov na brezplačna plakatna mesta se bo vršil na podlagi dospelosti
prejetih vlog po načelu enakopravnosti.
6. člen
(dostava plakatov za nameščanje na brezplačna plakatna mesta)
(1) Organizatorji morajo plakate, ki bodo nameščeni na brezplačnih plakatnih mestih, dostaviti Občinski upravi Občine Komenda, ki bo poskrbela za njihovo namestitev ter nadomeščanje poškodovanih plakatov in ostranitev le-teh po končanem glasovanju.
(2) Zaradi nadomeščanja poškodovanih plakatov mora vsak organizator Občinski upravi Občine Komenda dostaviti najmanj deset (10) plakatov.
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III. Plačljivo plakatiranje oz. oglaševanje
7. člen
(postavljanje oglasnih panojev)
(1) Organizatorji lahko, skladno s pisnim dovoljenjem pristojnega občinskega organa, postavijo
oglasne panoje maksimalne dimenzije 120 x 100 cm in nanje nameščajo plakate z volilno propagandnimi sporočili na odobrenih javnih površinah oz. zemljiščih v lasti Občine Komenda, razen na lokacijah, predvidenih za brezplačno oglaševanje, in na območju javnih cest (vozišče,
pločnik, bankine).
(2) Pripravo, postavitev in odstranitev ter vzdrževanje oglasnih panojev ter nameščanje plakatov
zagotavljajo organizatorji sami.
(3) Zaradi varnosti morajo biti oglasni panoji obteženi oziroma primerno pritrjeni in ne smejo ovirati udeležencev v cestnem prometu.
8. člen
(izobešanje transparentov)
(1) Organizatorji lahko za namen oglaševanja v času volilne kampanje z vlogo zaprosijo tudi za izobešanje transparentov, 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.
(2) Na vsaki od navedenih lokacij je mogoče hkrati izobesiti največ dva transparenta različnih organizatorjev.
(3) Lokacije izobešenih transparentov iz tega člena se določi in vrši na podlagi dospelosti prejetih
vlog, po načelu enakopravnosti in po vrstnem redu do zapolnitve lokacij.
(4) Organizatorji morajo transparente dostaviti Občinski upravi Občine Komenda, ki preko pooblaščenega izvajalca poskrbi za njihovo nameščanje in odstranitev.
9. člen
(plakatiranje na plakatnih mestih v lasti oz. upravljanju drugih oglaševalcev)
V času volilne kampanje je dovoljeno tudi plakatiranje oz. oglaševanje na ostalih plakatnih mestih,
ki jih imajo na območju občine Komenda v lasti oziroma v upravljanju drugi oglaševalci, na način in
pod pogoji, ki jih določijo lastniki oz. upravljalci le-teh.
IV. Plakatiranje oz. oglaševanje zunaj plakatnih mest
10. člen
(1) Za plakatiranje oziroma oglaševanje zunaj plakatnih mest, določenih s tem sklepom, mora organizator pridobiti dovoljenje lastnika stavb, drugih objektov ali zemljišč.
(2) Za ta oglasna mesta ne veljajo določbe od 1. do 9. člena tega sklepa.
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V. Končne določbe
11. člen
(čas plakatiranja oz. oglaševanja)
Plakatiranje oz. oglaševanje na podlagi tega sklepa se lahko vrši le v času volilne kampanje (ta se
lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem
glasovanja).
12. člen
(odstranitev plakatov)
Organizatorji morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge
oglaševalske vsebine ter naprave za plakatiranje, izjema so javna brezplačna plakatna mesta, na
katerih za odstranitev le-teh poskrbi Občina Komenda.
13. člen
(sankcije v primeru kršitev)
(1) Vsak organizator je dolžan spoštovati določbe tega sklepa, Odloka o oglaševanju v občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 04/06), Zakona o volilni in referendumski
kampanji in ostale področne zakonodaje.
(2) V primeru ugotovljenih kršitev bo organizatorju izrečena sankcija v skladu z določbami veljavne
zakonodaje.
14. člen
(Zakon o volilni in referendumski kampanji in Odlok o oglaševanju v občini Komenda)
Za zadeve, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji
ter določbe odloka, navedenega v prejšnjem členu.
15. člen
(uveljavitev)
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 040-0027/2022
Datum: 19. 9. 2022
Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda
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Lokacije brezplačnih plakatnih mest
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