
Na podlagi 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 
- ZPo1S-D, 11/11, 28/11- odi. US in 98/13) in 67. člena Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) Krajevna skupnost Dekani 
objavlja 

POGOJE 
za uporabo posebnih prostorov v lasti oz. v upravljanju Krajevne skupnosti Dekani za 

namen organizacije predvolilnih shodov v času volilne kampanje rednih volitev v Državni 
zbor Republike Slovenije, rednih volitev Predsednika Republike Slovenije in rednih 

lokalnih volitev v letu 2022 

S temi pogoji se podrobneje urejajo način in pogoji uporabe posebnih prostorov v lasti oz. v 
upravljanju Krajevne skupnosti Dekani (v nadaljevanju: prostor KS) v času volilne kampanje za 
redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, redne volitve Predsednika Republike Slovenije 
in redne lokalne volitve v letu 2022 (v nadaljevanju: volilna kampanja). 

Krajevna skupnost Dekani omogoča organizatorjem volilne kampanje za namen organiziranja 
predvolilnih shodov v času trajanja volilne kampanje uporabo naslednjih posebnih prostorov, ki 
so v lasti oz. v upravljanju krajevne skupnosti: 

• dvorana v ZD na naslovu Dekani 210, 6271 Dekani 

Krajevna skupnost za uporabo prostorov zaračunava uporabnino. Višina uporabnine je določena 

izkustveno in v skladu s temi pogoji znaša: 

Prostor 

Dvorana ZD, Dekani 210 

Uporaba prostora 
na uro (do 4 ure) 

V navedeno ceno ni vštet 22% DDV. 

IV. 

30,00 EUR 

Uporaba na dan 
(več kot 4 ure) 

200,00 EUR 

Vsak organizator volilne kampanje lahko z vlogo zaprosi za uporabo prostora KS za namen 
organizacije predvolilnega shoda v času volilne kampanje za redne volitve v Državni zbor 
Republike Slovenije, redne volitve Predsednika Republike Slovenije in redne lokalne volitve v letu 
2022. 

Vlogo vloži osebno pri krajevni skupnosti, po pošti na naslov Krajevna skupnost Dekani, Dekani 
209, 6271 Dekani ali po elektronski pošti na naslov krajevnaskupnost.dekaniOsioliw, in sicer 
najkasneje 7 dni pred nameravano uporabo prostora. 

Na vlogi je potrebno navesti: 
• naziv in popoln naslov organizatorja volilne kampanje (politične stranke, samostojne 

liste ali samostojnega kandidata), 
• popolne podatke odgovorne osebe organizatorja, 
• želeno lokacijo uporabe prostora, 
• želeni termin uporabe prostora. 
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V. 

Za uporabo prostora krajevna skupnost in organizator volilne kampanje skleneta pogodbo. 
Krajevna skupnost bo na podlagi sklenjene pogodbe organizatorju volilne kampanje izdala račun 

za plačilo uporabnine za uporabo prostora. 

Po končani uporabi je organizator volilne kampanje dolžan vzpostaviti prejšnje stanje oziroma 
prostor pustiti v stanju, v kakršnem ga je prejel. V primeru, da je uporabnik povzročil škodo na 
opremi ali prostoru v času uporabe, je dolžan povrniti vso povzročeno škodo v celoti. 

VI. 

Koriščenje prostorov je mogoče v času trajanja volilne kampanje, kot jo določa 2. člen Zakona o 
volilni in referendumski kampanje, ki pravi, da se volilna kampanja lahko začne najprej 30 dni 
pred dnem glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. 

Uporaba prostora KS je mogoča ob upoštevanju in do zasedenosti posebnega prostora, ne glede 
na vrsto dogodka, zaradi katerega je prostor zaseden. 

VIII. 

Vsak organizator je dolžan spoštovati določbe Zakona o volilni in referendumski ter teh pogojev. 

Za zadeve, ki niso urejene s temi pogoji veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski 
kampanji. 

IX. 

Pogoji se objavijo na oglasi deski Krajevne skupnosti Dekani ter na spletni strani Mestne občine 
Koper. 
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