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Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008 
– odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US, 98/2013, 8/2015, 6/2018 – odločba US), 17. člena 
Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
05/2018) ter 24. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
03/2021 - UPB1) župan Občine Komenda, v imenu izdajatelja Aplence - Glasila občine Komenda, 
izdaja  naslednji  
  

SKLEP  
O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO PROSTORA V APLENCI – GLASILU OBČINE KOMENDA V ČASU  

VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE 2022 NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA   
 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi 
kandidatov za župana ali liste članov za člane Občinskega sveta Občine Komenda in njihovih 
programov v času volilne kampanje za redne lokalen volitve 2022 na območju Občine Komenda.   
 

2. člen 
(določitev prostora za plačljive objave) 

(1) Organizatorjem volilne kampanje, ki sodelujejo na rednih lokalnih volitvah 2022 na območju 
Občine Komenda, se za predstavitev kandidatov za župana ali liste članov za člane Občinskega 
sveta Občine Komenda in njihovih programov v času volilne kampanje v redni številki Aplence 
– Glasilu Občine Komenda (v nadaljevanju: Aplenca) omogoči ¼, ½ oziroma celo (1/1) barvno 
stran plačljivih objav.  
 

(2) Vsak organizator volilne kampanje lahko objavi v Aplenci samo eno plačljivo objavo, ne glede 
na to ali organizira volilno kampanja za župana in/ali za člane občinskega sveta.   

 
3. člen 

  (čas objave in vrstni red objav) 
(1) Objava bo omogočena v novembrski številki Aplence, ki bo izšla v petek, 18. novembra 2022.   

 
(2) V oktobrski in novembrski številki Aplence ni možno koristiti brezplačnih objav, ki jih v času izven 

volilne kampanje lahko koristijo politične stranke oz. samostojne liste, ki so zastopane v občin-
skem svetu, z namenom informiranja občanov o svojem delovanju in predstavljanju svojih sta-
lišč.   

 
(3) Zaporedje objav prejetih oglasov se določi in vrši glede na čas dospelosti oz. prejema posame-

znega oglasa. 
 

4. člen 
(cenik objav in obveznost predložitve naročilnice za objavo) 

(1) Cenik objav v času volilne kampanje:   

Velikost oglasa Cena v EUR (z vključenim DDV) 

četrtina strani (1/4) 115,00 

polovica strani (1/2) 216,00 

cela stran (1/1) 420,00 
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(2) Organizatorji volilne kampanje morajo hkrati s predložitvijo ustrezno oblikovanega oglasa za 

objavo izdajatelju Aplence (Občini Komenda) predložiti čitljivo izpolnjeno in podpisano naročil-
nico za objavo. Stroški plačljivega oglasa se morajo poravnati iz posebnega transakcijskega 
računa za volilno kampanjo posameznega organizatorja volilne kampanje. 

 
5. člen 

(način in rok oddaje oglasa za objavo) 
(1) Oblikovani oglas za objavo, v formatu pdf za tisk ali jpg v visoki resoluciji za tisk, lahko poobla-

ščeni organizatorji volilne kampanje oddajo po elektronski pošti na naslov uredništva: urednis-
tvo.gok@komenda.si ali po pošti na naslov: Občina Komenda, Uredništvo Aplence, Zajčeva ce-
sta 23, 1218 Komenda, s pripisom »LOKALNE VOLITVE 2022«.  
 

(2) Oglas mora obvezno vsebovati navedbo naročnika objave.  
 

(3) Zadnji rok za oddajo oblikovanega oglasa za objavo v novembrski številki je ponedeljek, 7. no-
vember 2022, do 10. ure.   

 
6. člen 

(dodatne informacije) 
Morebitne dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: 
urednistvo.gok@komenda.si. 
 

7. člen 
(veljavnost sklepa) 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema (14. 9. 2022), objavi pa se v Aplenci – Glasilu občine 
Komenda, v Uradnih objavah Glasila občine Komenda ter na občinski spletni strani. 
 
Številka: 040-0026/2022-1 
Datum:   14.09.2022 
 

                 
                Stanislav Poglajen 

Župan Občine Komenda   
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