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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 SPREMEMBI SKLEPA 

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 
V Sklepu o določitvi pravil za izrabo prostora v Aplenci – Glasilu Občine Komenda – v času volilne kampanje 
za redne lokalne volitve 2022 na območju občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
09/22) se: 
 
- v 2. odstavku drugega člena besedilo dopolni tako, da se 2. odstavek 2. člena glasi:  
 
»Vsak organizator volilne kampanje lahko v oktobrski in novembrski številki Aplence objavi  po eno plačljivo 
objavo v vsaki številki Aplence, ne glede na to ali organizira volilno kampanjo za župana in/ali za člane 
občinskega sveta.«;  
 
- 1. odstavek 3. člena dopolni tako, da se besedilo 1. odstavka 3. člena glasi:  
 
     »Objava bo omogočena v oktobrski številki Aplence, ki bo izšla v petek, 28. oktobra 2022, in v novembrski 
številki Aplence, ki bo izšla v petek, 18. novembra 2022.«; 
 
- v 2. odstavku 4. člena črta zadnji stavek; 
 
- 3. odstavek 5. člena dopolni tako, da 3. odstavek 5. člena glasi: 
 
     »Zadnji rok za oddajo oblikovanega oglasa za objavo v oktobrski številki Aplence je vključno petek, 21. 
oktober 2022, zadnji rok za oddajo oblikovanega oglasa za objavo v novembrski številki Aplence pa 
ponedeljek, 7. november 2022, do 10. ure.«. 
 

2. člen 
Vsa ostala določila Sklepa o določitvi pravil za izrabo prostora v Aplenci – Glasilu Občine Komenda, v času 
volilne kampanje za redne lokalne volitve 2022 na območju občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine 
Komenda, št. 09/22), ostanejo nespremenjena in v veljavi. 
 

3. člen 
Ta sklep o spremembi sklepa začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Aplenci – Glasilu Občine Komenda, 
v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in na občinski spletni strani. 
 
Številka: 040-0026/2022-2 
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                Stanislav Poglajen 
Župan Občine Komenda   

 


