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Zadeva:

Dopolnjen predlog Odloka o plakatiranju v Občini Straža obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 27/07-OdlUs in
76/08)
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4,29/07, 58/07, 17/08 in
21/08)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08)

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:
1.)

Pripombe k predlogu odloka

V času obravnave predloga Odloka o plakatiranju v Občini Straža so
članice in člani občinskega sveta podali naslednje pripombe in
predloge:
G. Dušan Dular: 8. člen odloka, določa da je brezplačno plakatiranje
samo za društva, ki se financirajo iz proračuna občine, zato predlaga da
se v odloku opredeli, da društva, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
ne plačujejo takse.
G. Igor Vizjak je predlagal, da če se odlok sprejme naj stopi v veljavo
šele takrat, ko bo začela veljati odredba, s katero bo župan določil mesta
za plakatiranje.
Ostalih pripomb v času obravnave predloga Odloka o plakatiranju v
Občini Straža ni bilo.
2.)

Obrazložitev

a.) Opredelitev glede pripomb in sprememb v dopolnjenem predlogu
odloka:
Pripomba g. Dularja se upošteva tako, da se na koncu prvega odstavka doda
stavek:
Plačila občinske takse za posamezno plakatiranje so lahko oproščena tudi
ostala društva s sedežem v Občini Straža, za namene opravljanja neprofitne
športne in kulturne, ter humanitarne dejavnosti, kar odobri župan.

Predloga g. Vizjaka ni mogoče upoštevati, saj veljavnosti odloka ni mogoče
vezati na izdajo županove odredbe, ki ima značaj podrejenega akta. Šele na
podlagi veljavnega odloka namreč lahko župan izda odredbo oz. je veljaven
odlok podlaga za sprejem kasnejše odredbe.
V drugem odstavku petega člena se za besedo »člena« doda besedilo »in iz
osmega člena«, tako se sedaj drugi odstavek glasi:
Pred nameščanjem plakatov iz prvega odstavka tega člena in iz osmega člena
občina overi plakate z žigom občine in datumom od katerega plakat sme biti
postavljen na plakatnem mestu in datumom do katerega dne sme viseti plakat
na plakatnem mestu.
b.) Obrazložitev
Občinski svet s tem odlokom ureja plakatiranje v Občini Straža (v
nadaljevanju: občina) in sicer lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih
panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju plakati), ter
postavitev in vzdrževanje objektov ter naprav za plakatiranje (v nadaljnjem
besedilu plakatna mesta) na javnih plakatnih mestih ter na javnih prostorih.
Odloka tudi določa na kaj se ne nanaša: na uradne napise in označbe sedežev
pravnih oseb ter drugih subjektov in njihovih poslovnih prostorov, nameščenih
na zgradbah in funkcionalnih zemljiščih, na reklamne napise v zaprtih
prostorih, ter tipizirane usmerjevalne table.
Odlok določa tudi lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov,
odstranjevanje, čiščenje, ter nekatera druga določila (rok za odstranitev,
prepoved plakatiranja čez obstoječi plakat ..)
Odlok določa tudi odmero občinske takse, plačilo ter označevanje plakatov.
Določeno je tudi plakatiranje v času volilne kampanje, prosto plakatiranje
(društva, zavodi, ki se financirajo iz proračuna občine, obvestila glede
varovanja zdravja ljudi …), ter nadzor in kazenske določbe.
Sprejema se z večino glasov navzočih svetnikov.
Finančne posledice:

Sprejem Odloka o plakatiranju v Občini Straža, bo povzročila izdatke v
proračunu z objavo v Uradnem listu RS. Njegovo izvajanje bo prineslo
določena sredstva v proračunu na samostojni proračunski postavki.
Posredno bo izvajanje odloka povzročilo tudi stroške z ureditvijo novih
plakatnih mest.

Predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Straža je obravnaval in sprejel Odlok o plakatiranju v
Občini Straža.
Župan
Alojz Knafelj l.r.
Priloge:
- Dopolnjen predlog Odloka o plakatiranju v Občini Straža

