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Na podlagi 21. �lena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, �t. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98) in Zakona o prekr�kih (Ur.l. SRS 25/83, 42/85, 47/87,
Ur.l. RS �t. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96, 35/97, 73/97, 87/97 in 73/98) in 68. �lena Zakona o
javnih cestah (Ur. l. RS, �t. 29/97), Pravilnika o neprometnih znakih (Ur. l. SRS, �t. 17/82
in 22/84) ter 7. �lena Statuta Ob�ine Selnica ob Dravi (MUV, �t. 7/99) je Ob�inski svet
Ob�ine Selnica ob Dravi na svoji 14. redni seji, dne 30. marca 2000, sprejel
ODLOK
o plakatiranju v ob�ini Selnica ob Dravi
1. �len
Ta odlok ureja in dolo�a na obmo�ju Ob�ine Selnica ob Dravi:
1. name��anje in odstranjevanje plakatov, reklam, oglasov, transparentov in drugih
podobnih reklam (v nadaljevanju plakatiranje);
2. postavljanje, vzdr�evanje in odstranjevanje objektov za name��anje plakatov, reklam,
oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakatna mesta) in znakov, s
katerimi se obve��a ali usmerja k podjetjem, gostinskim, turisti�nim in drugim objektom
(v nadaljevanju: neprometni znaki);
2. �len
Za postavitev plakatnega objekta ali neprometnega znaka, kakor tudi za plakatiranje, je
potrebno dovoljenje, ki ga izda ob�inska uprava Ob�ine Selnica ob Dravi.
Ob�ina lahko podeli koncesijo za opravljanje dejavnosti iz prej�njega odstavka tega �lena.
3. �len
Za plakatiranje mora stranka vlo�iti pisno vlogo. Za postavitev plakatnega mesta mora
stranka pisni vlogi prilo�iti:
� vris v situacijski na�rt (lokacijo objekta);
� soglasje za postavitev od lastnika nepremi�nine, na kateri je lociran plakatni objekt ali
neprometni znak;
� soglasje od lastnika oz. upravljalca nepremi�nine, �e je postavitev locirana v
varovalnem pasu;
� opis, skico, risbo ali sliko plakatnega objekta ali neprometnega znaka;
� druge priloge na zahtevo ob�inske uprave.

4. �len
Plakatni objekti in neprometni znaki morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo prometa, ne
vplivajo na namembnost prostora in ne kvarijo videza okolja. Osnovni pogoji so opredeljeni v
Na�rtu vizualno komunikacijskih objektov, ki je sestavni del tega odloka.
Prepovedano je vsakr�no postavljanje plakatnih/oglasnih objektov ter pritrjevanje plakatov
in oglasov na drevesa.
Pri izdaji dovoljenja za postavitev se upo�tevajo naslednji dejavniki:
� ustreznost oblike, velikosti in vrste materiala iz katerega je plakatno mesto ali neprometni
znak;
� mo�nost dostopa do objekta zaradi vzdr�evanja in uporabe;
� vpliv na prometno preglednost;
� �tevilo obstoje�ih plakatnih objektov (pomanjkanje ali zasi�enost s tovrstnimi objekti);
� veljavni predpisi.
5. �len
Plakatni objekti so stalni in za�asni in slu�ijo za reklamiranje prireditev, storitev,
proizvodov in manifestacij.
Stalni objekti so:
a. plakatni/oglasni panoji razli�nih izvedb in velikosti,
b. plakatni/oglasni stebri in table,
c. pro�elja hi�,
d. vitrine,
e. prikazovalniki (display),
f. avtobusne postaje z name��enimi plakatnimi mesti.
Za�asni plakatni objekti so:
� prenosni panoji,
� transparenti,
� posebej prirejene ograje za gradbi��a,

� praporji, zastave,
� baloni,
� ipd.
6. �len
Za postavitev objektov za ogla�evanje oz. plakatiranje je potrebno pridobiti odlo�bo o
dovolitvi prigla�enih del, ki jo izda Upravna enota Ru�e na podlagi Odloka o za�asnih in
pomo�nih objektih ter o posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na
obmo�ju ob�ine Selnica ob Dravi.
7. �len
V �asu dr�avnih in ob�inskih volitev lahko vse politi�ne stranke, neodvisne liste in
neodvisni kandidati postavijo dodatne za�asne plakatne objekte. Lokacija postavitve, oblika
in velikost plakatnega mesta mora biti v skladu z Zakonom o volilni kampanji.
Plakatna mesta, ki so v lasti ob�ine, se za volilno kampanjo ne uporabljajo.
8. �len
S plakatnimi objekti in neprometnimi znaki gospodari lastnik oz. poobla��en izvajalec, ki
je dol�an le-te redno vzdr�evati in obnavljati tako, da izpolnjuje pogoje za dovoljenje za
postavitev, sicer se plakatni objekti in neprometni znaki odstranijo na njihove stro�ke.
9. �len
Stro�ke postavitve in odstranitve plakatnega objekta ali neprometnega znaka pla�a stranka lastnik plakatnega objekta. Za plakatna mesta, neprometne znake in za plakatiranje pla�a
zavezanec Ob�ini Selnica ob Dravi takso, ki je dolo�ena v Odloku o komunalnih taksah v
Ob�ini Selnica ob Dravi.
10. �len
Plakatiranje je v Ob�ini Selnica ob Dravi dovoljeno le na plakatnih mestih in objektih, ki
imajo ustrezno dovoljenje ob�ine.
Prepovedano je plakatiranje izven plakatnih mest, kakor tudi metanje letakov iz letala.
Plakatiranje praviloma izvaja ob�inska slu�ba ali od ob�ine poobla��en izvajalec.
Prepovedano je prekrivanje �e nalepljenega plakata, ki ogla�uje oz. vabi na dogodek, ki se
�e ni zgodil.
Ob�inska uprava lahko izda dovoljenje, da plakatiranje izvede v skladu z odlo�bo o
dovoljenju plakatiranja tudi prijavitelj sam.

11. �len
Plakati, reklame, oglasi, transparenti in druge podobne objave (v nadaljevanju: sporo�ila), ki
so name��eni brez dovoljenja Ob�ine Selnica ob Dravi, na plakatnih mestih ali izven njih,
se odstranijo na stro�ke naro�nika plakatiranja, oz. posameznika, oz. pravne osebe, v katero
korist je bilo plakatiranje izvr�eno.
12. �len
Izvajalec plakatiranja mora skrbeti:
1. da so sporo�ila, ki jih name��a na plakatne objekte, opremljena s �tampiljko ob�ine
ali poobla��enega izvajalca in datumom, do katerega dneva (rok) sme sporo�ilo biti
name��eno;
2. da sporo�ila primerno razvrsti na plakatni objekt;
3. da po poteku roka sporo�ilo odstrani v skladu z izdanim dovoljenjem;
4. da odstrani sporo�ila v skladu z desetim �lenom tega odloka, kakor tudi sporo�ila, ki so
po�kodovana;
5. da o svojem delu vodi evidenco in o odstopanjih od tega odloka in o tem poro�a ob�inski
upravi.
13. �len
Za plakatne objekte in neprometne znake, ki so do uveljavitve tega odloka �e postavljeni na
obmo�ju Ob�ine Selnica ob Dravi, morajo njihovi lastniki v roku treh mesecev po
uveljavitvi tega odloka vlo�iti vlogo za izdajo dovoljenja v skladu z 2. �lenom tega odloka.
V primeru, da lastnik za �e postavljen plakatni objekt in neprometni znak ne vlo�i vloge za
izdajo dovoljenja v roku iz prej�njega odstavka ali �e se vlogi ne ugodi, se odredi
odstranitev plakatnega mesta ali neprometnega znaka na stro�ke lastnika.
14. �len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja ob�inska uprava Ob�ine Selnica ob Dravi ali od
nje poobla��en izvajalec.
15. �len
Z denarno kaznijo 100.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba, s 30.000,00 SIT odgovorna oseba
pravne osebe ter s 15.000,00 SIT fizi�na oseba:
� ki postavi plakatni objekt na drevo;
� ki name��a sporo�ila izven plakatnih mest;

� ki name��a sporo�ila na plakatne objekte brez dovoljenja ob�ine;
� ki postavi plakatni objekt ali neprometni znak brez dovoljenja ob�ine;
� ki postavi plakatni objekt ali neprometni znak v nasprotju z dolo�ili dovoljenja za
postavitev;
� �e ne vlo�i vloge za dovoljenje za �e postavljen plakatni objekt ali neprometni znak v
skladu z 13. �lenom tega odloka;
� ki v roku 5 dni po poteku dovoljenja ne odstrani plakata s plakatnega objekta;
� �e ne vzdr�uje in obnavlja plakatnega objekta ali neprometnega znaka katerega lastnik
je;
� ki odvr�e letake iz letala.
Z denarno kaznijo 15.000,00 SIT se kaznuje fizi�na oseba, ki po�koduje ali uni�uje
sporo�ila, ki so na plakatno mesto name��ena v skladu s tem odlokom.
16. �len
Ta odlok za�ne veljati osmi dan po objavi v Medob�inskem uradnem vestniku.
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