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metne varnosti, namembnosti prostora in ne kazi videza okolja. 
Pravila plakatiranja na teh plakatnih mestih določajo lastniki 
sami.

V kolikor se plakatna mesta nahajajo znotraj varovalnega 
pasu občinske ceste ali državne ceste v naselju, si mora izvajalec 
pridobiti tudi soglasje občine.

5. člen
Med plakatna mesta ne sodijo napisi o poslovni dejavnosti, 

prometna signalizacija ali drugi simboli postavljeni na javnih ce-
stah ali objektih, ki označujejo naziv podjetja, društva, trgovine, 
šole in podobno in so opredeljeni z veljavnimi predpisi in ne re-
klamirajo proizvodov ali storitev.

6. člen
Nameščanje plakatov na javna plakatna mesta izvaja režijski 

obrat občine ali izvajalci sami, z dovoljenjem občinske uprave. 
Fizična ali pravna oseba, ki bi rada imela plakate namešče-

ne na javnih plakatnih mestih, mora plakate dostaviti občinski 
upravi v potrditev in plačati storitev nameščanja, v kolikor jih ne 
namesti sama, skladno s določili tega odloka. V kolikor namešča 
plakate režijski obrat občine, morajo izvajalci le-te dostaviti naj-
manj 5 dni preden jih želijo imeti nameščene.

Plakat velja za potrjenega, ko je na njem žig občinske upra-
ve, in sicer v desnem spodnjem kotu plakata. Občinska uprava 
plakate potrjuje v času uradnih ur in vodi evidenco o potrjenih 
plakatih. 

Cene storitev nameščanja in odstranjevanja plakatov se določi 
s sklepom župana, na podlagi pridobljene najugodnejše ponudbe 
izvajalca. 

7. člen
Posebna plakatna mesta in način njihove uporabe za potrebe 

volilnih in referendumskih kampanj se določijo s sklepom, ki ga 
izda župan v skladu z zakonom o volilni in referendumski kam-
panji. Tudi za plakatiranje in nameščanje plakatov med volilno in 
referendumsko kampanjo veljajo določila tega odloka, v kolikor 
sklep ne določa drugače.

8. člen
Prepovedano je lepljenje in nameščanje plakatov izven na 

plakatnih mest, določenih v skladu s tem odlokom, ter v nasprotju 
z določbami tega odloka.

9. člen
Plakati se nameščajo tako: 

- da so plakati oziroma drugi oglasi pravilno nameščeni na pla-
katno mesto in ne presegajo njegove površine; 

- da se z novo nameščenimi plakati oziroma drugim oglasom 
ne prekrije že nameščenega plakata oziroma drugega oglasa, 
ki oglašuje ali vabi na dogodek oziroma prireditev, ki se še ni 
zgodil/a; 

- da so poškodovani in onesnaženi plakati odstranjeni v roku 
osmih dni; 

- da so plakati v roku osmih dni po prenehanju razloga, zaradi 
katerega so bili nameščeni, odstranjeni s plakatnih mest. 
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/2007 - UPB2, 76/2008 in 79/2009), 3. in 17. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 03/2007 - UPB4, 17/2008, 
21/2008) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah (MUV, št. 02/2007 in 29/2007), je Občinski svet Občine 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 28. redni seji, dne 10. de-
cembra 2009, sprejel

O D L O K
o plakatiranju in oglaševanju v Občini Sveta Trojica 

v Slovenskih goricah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja pogoje, način, pravice in obveznosti za posta-

vljanje in uporabljanje objektov za plakatiranje in oglaševanje, 
vzdrževanje le-teh, izvajanje dejavnosti plakatiranja, oglaševanja 
ter: 
a)  nameščanje plakatov, transparentov in drugih oblik javnega 

obveščanja, ki so namenjeni obveščanju občanov (v nadalje-
vanju plakati oz. plakatiranje); 

b)  nameščanje oglasov, ki so namenjeni reklamiranju izdelkov, 
storitev ali podjetij (v nadaljevanju oglasi oz. oglaševanje). 
Določila tega odloka veljajo na celotnem območju Občine 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: občina). 

II. PLAKATIRANJE

2. člen
Javna plakatna mesta so prosto stoječe ali stenske table ozi-

roma vitrine, reklamni panoji in podobno, ki jih je občina name-
stila na svojem območju za ta namen in so označeni kot plakatna 
mesta. 

Vrsto, obliko in lokacijo javnih plakatnih mest določi župan 
s sklepom. 

3. člen
Za postavitev javnih plakatnih mest in upravljanje z njimi je 

pristojen režijski obrat občine, ki dejavnost izvaja kot izbirno go-
spodarsko javno službo. Izvajalca za plakatiranje se lahko določi 
tudi v skladu z zakonom o javnem naročanju.

Režijski obrat ali izvajalec za plakatiranje je dolžan skrbeti 
za primerno urejenost in redno vzdrževanje plakatnih mest, ki jih 
mora dvakrat letno v celoti počistiti in odstraniti vse plakate.

4. člen
Plakatna mesta je dovoljeno postaviti, vgraditi ali pritrditi tudi 

na zasebnih površinah na podlagi dovoljenja lastnika zemljišča. 
Njihova postavitev mora biti takšna, da ne ovira prometa in pro-
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V. NADZOR

15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska inšpek-

cija in občinska uprava. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE

16. člen
Z globo 400,00 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni 

podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z 
globo 100,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in fizič-
ne osebe, če: 
- namesti plakat ali oglas izven plakatnih mest, ki ni določena v 

skladu s tem odlokom; 
- namesti plakat ali oglas na plakatno mesto in ni potrjen (žigo-

san) s strani občinske uprave; 
- namesti plakat ali oglas preko plakata ali oglasa, ki oglašuje 

oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila in ki je name-
ščen v skladu s tem odlokom; 

- postavi lastno plakatno mesto brez soglasja občinske uprave;
- poškoduje ali uniči plakate oziroma druge oglase, ki so name-

ščeni v skladu s tem odlokom. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Z dnem sprejetja tega odloka, preneha veljati Odlok o posta-

vljanju in upravljanju objektov za nameščanje reklam in plakatov 
ter nameščanju in ravnanju z reklamami in plakati na območju 
občine Lenart (Uradni list RS, št. 09/94). 

18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku. 

 Župan
Številka: 0341-2/2009 Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Datum: 10. december 2009 Darko Fras, univ. dipl. prav., s. r.

10. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni in nameščeni v naspro-

tju s tem odlokom, se odstranijo na stroške osebe, ki je namestila 
plakat, osebe, ki je za plakatiranje prevzela odgovornost, oziroma 
na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgo-
vorne osebe organizacije ali druge fizične pravne osebe, v katere 
korist je izvršeno plakatiranje. 

III. OGLAŠEVANJE

11. člen
Za občasno oglaševanje na javnih plakatnih mestih je po-

trebno pridobiti soglasje občinske uprave v skladu z določili 
prejšnjega poglavja ter poravnati občinsko takso, pri čemer se 
kot občasno oglaševanje šteje oglaševanje, ki traja največ 30 
dni.

Za trajnejše oglaševanje na javnih plakatnih mestih ter za po-
stavitev lastnega plakatnega mesta na drugih javnih površinah in 
na površinah znotraj varovalnega pasu občinskih cest ter držav-
nih cest v naseljih se po pridobitvi soglasja medsebojne pravice 
in obveznosti uredijo z ustrezno pogodbo. 

Oglaševanje na površinah znotraj varovalnega pasu občinskih 
cest in državnih cest v naselju mora biti v skladu z zakonom o 
javnih cestah in odlokom o občinskih cestah.

Oglaševanje za lastne potrebe na svojem poslovnem prostoru 
je dovoljeno brez soglasja občinske uprave.

12. člen
Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje de-

javnosti oglaševanja in bi želela postaviti plakatno mesto na ze-
mljišču ali objektu v lasti občine oziroma drugi javni površini ter 
na površinah znotraj varovalnega pasu občinskih cest ter držav-
nih cest v naseljih, mora občinsko upravo zaprositi za soglasje. V 
primeru, da poda občinska uprava soglasje, se medsebojne pravi-
ce in obveznosti uredijo z ustrezno pogodbo. 

IV. OBČINSKA TAKSA

13. člen
Za oglaševanje je potrebno poravnati občinsko takso, katere 

višina se določi glede na čas trajanja oglaševanja in velikost sa-
mega oglasa. 

Za m2 se obračuna taksa v višini 0,10 EUR za vsak dan ogla-
ševanja na javnih plakatnih mestih.

Za m2 se obračuna taksa v višini 0,05 EUR za vsak dan ogla-
ševanja na drugih mestih.

Za oglaševanje iz drugega odstavka 11. člena in 12. člena tega 
odloka se taksa določi v soglasju, in sicer se lahko glede na čas 
trajanja oglaševanja določi sorazmerno nižja taksa.

14. člen
Plačila so oproščena društva in druga združenja neprofitnega 

značaja, oglaševanje v humanitarne in druge neprofitne namene 
ter oglaševanje, ki je v javnem interesu.


