Na podlagi 5. točke 1. odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/2006UPB1, 70/2008) 6. točke 17. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 3/2007-UPB4, 17/08) in
16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007), je Občinski
svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 15. redni seji, dne 04.12.2008, sprejel

ODLOK
O PLAKATIRANJU
V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

1. člen
S tem odlokom se v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ureja:
- postavljanje in vzdrževanje stalnih in prenosnih objektov in naprav za plakatiranje
in reklamiranje na javnih površinah (v nadaljevanju: plakatna mesta) ter
- lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in
podobnih objav (v nadaljevanju: plakatiranje)
Določila tega odloka veljajo za celotno območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

2. člen
Na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je dovoljeno plakatiranje na javnih površinah na
obstoječih plakatnih mestih, ki so v lasti občine.
Nova plakata mesta lahko Občina Sv. Jurij v Slov. goricah postavi na javnih površinah, na
lokacijah, ki jih sama določi, preko pooblaščenega vzdrževalca javne snage in čistoče javnih
površin.
Pooblaščeni vzdrževalec javne snage in čistoče na javnih površinah je dolžan skrbeti za
primerno urejenost in redno vzdrževanje plakatnih mest, ki jih mora dva krat letno v celoti
počistiti in odstraniti vse vrste reklam in plakatov.

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

4. člen
Med plakatna mesta ne sodijo napisi o poslovni dejavnosti, prometna signalizacija ali drugi
simboli postavljeni na javnih cestah ali objektih, ki označujejo naziv podjetja, društva,
trgovine, šole in podobno in so opredeljeni z veljavnimi predpisi in ne reklamirajo proizvodov
ali storitev.

5. člen
Plakatiranje je dovoljeno samo na plakatnih mestih iz 1. odstavka 2. člena tega odloka.
Izven mest iz prejšnjega odstavka je plakatiranje prepovedano.
Če na kraju samem ni možno ugotoviti osebe, ki je namestila plakate in oglase, je za izvedbo
plakatiranja odgovorna pravna oseba, samostojen podjetnik posameznik ali organizator
prireditve, za katerega je bilo plakatiranje izvedeno.
Plakate in reklamne oglase, ki so nalepljeni in nameščeni v nasprotju s tem členom, odstrani
pooblaščeni izvajalec rednega vzdrževanja javne snage in čistoče na javnih površinah, na
stroške izvajalca plakatiranja iz prejšnjega odstavka.

6. člen
Za lepljenje in nameščanje plakatov s propagandnimi sporočili v času volilne kampanje za
volitve poslancev državnega zbora, predsednika republike in članov občinskega sveta ter
župana zagotavlja Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, potrebno število plakatnih mest.
Način in pogoje njihove uporabe določi z javno objavo župan v skladu z Zakonom o volilni in
referendumski kampanji.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska inšpekcija.

8. člen
Z globo v znesku 400,00 € se kaznuje pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika
in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če plakatira izven dovoljenega plakatnega
mesta (2. odstavek 5. člena).
Z globo v znesku 200,00 € se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika ali fizično osebo, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

9. člen
Z dnem sprejema tega odloka na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah preneha veljati
Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje reklam in plakatov ter o
nameščanju in ravnanju z reklamami in plakati na območju Občine Lenart.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Jurovski Dol, 04.12.2008
Zadeva: 007-9/2008

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

