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Zadeva:

Predlog Odloka o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini
Straža- obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi ter predlog za skrajšani postopek

Pravna podlaga:

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98–
ZZLPPO, 127/06–ZJZP in 38/10-ZUKN),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–ZLS–UPB2, 76/08,
79/09 in 51/10),
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št.
75/08),
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08)

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:

Občinski svet Občine Straža je na svoji 21. redni seji dne 09. 07. 2009 sprejel
Odlok o plakatiranju v občini Straža, ki ureja lepljenje ter nameščanje
plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav ter
postavitev in vzdrževanje objektov ter naprav za plakatiranje na javnih
plakatnih mestih ter na javnih prostorih.

V skladu s 4.b točko Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža
(Uradni list RS, št. 75/08) je oglaševanje, plakatiranje in obveščanje izbirna
lokalna javna služba. Na podlagi 6. člena odloka je kot način izvajanja izbirne
lokalne gospodarske javne službe oglaševanja določena koncesija oz. dopušča
odlok možnost, da se z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske
javne službe lahko določi, da se gospodarska javna služba izvaja v eni od
drugih oblik, ki jih dopušča zakon.
Glede na to, da obstoječi Odlok o plakatiranju v Občini Straža izbirne lokalne
gospodarske javne službe oglaševanja, plakatiranja in obveščanja ne ureja
celovito, smo pristopili k pripravi novega odloka.
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S predlaganim odlokom se v Občini Straža ureja oglaševanje ter usmerjevalni
in obvestilni sistem. V tem okviru pa je v skladu s 4. členom odloka na javnih
mestih dovoljeno postaviti naslednje vrste objektov:
1. plakate na plakatnih mestih občine,
2. mobilna sredstva oglaševanja,
3. reklamne panoje na drogovih javne razsvetljave,
4. nosilce čezcestnih transparentov,
5. svetlobne vitrine (samostoječe in v sklopu avtobusnih postajališč),
6. reklamne panoje (mali reklamni panoji, veliki - jumbo panoji in drugi),
7. reklamne panoje z vrtljivo površino (rotopanoji),
8. elektronske reklamne panoje (displayi).
Za posamezne vrste objektov določa odlok v 5. členu oblike izvajanja, in sicer
ureja dve obliki, ki se ločita glede na to, kdo je pristojen za izdajo dovoljenja:
1. izvajanje v okviru občinske uprave ali javnega zavoda v lasti občine:
− plakati na plakatnih mestih občine;
− oglaševanje na mobilnih sredstvih;
− nosilci čezcestnih transparentov.
2. Izvajanje v obliki koncesije:
− reklamni panoji na drogovih javne razsvetljave,
− svetlobne vitrine (samostoječe in v sklopu avtobusnih postajališč),
− reklamni panoji (mali reklamni panoji, veliki - jumbo panoji in drugi),
− reklamni panoji z vrtljivo površino (rotopanoji),
− elektronski reklamni panoji (displayi),
− usmerjevalni in obvestilni sistem.
V nadaljevanju ( poglavja IV. Izvajanje v okviru občinske uprave in V.
Koncesija) ureja odlok značilnosti in pogoje posamezne oblike izvajanja.
Pri izvajanju v okviru občinske uprave je določeno, da se na podlagi vloge
pridobi dovoljenje za oglaševanje ter da se na podlagi vloge odmeri tudi
občinska taksa skladno z Odlokom o občinskih taksah v Občini Straža.
Koncesijo lahko izvajajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki,
ki so registrirani za to dejavnost in katerim pristojni organ občine po
izvedenem javnem razpisu v skladu z odlokom podeli koncesijo. Koncesija se
podeli za obdobje do 5 (pet) let. Določena je tudi obveznost koncesionarja
plačevati občinsko takso.
Nato sledijo še določbe o nadzoru (poglavje VI. Nadzor), sankcijah (poglavje
VII. Določbe o sankcijah) ter prehodne in končne določbe.
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Finančne posledice:

Pritok sredstev iz naslova podeljene koncesije.

Predloga sklepov:

Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Odlok o
oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža.

Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloga:

Predlog Odloka o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža.
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