Uradne objave Glasila ob ine Komenda, št. 04/2006 z dne: 11.04.2006
Na podlagi 68. lena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/1997), 17. lena
Zakona o prekrških (uradno pre iš eno besedilo -Uradni list RS, št. 55/2005) ter 16. lena
Statuta Ob ine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila
ob ine Komenda, št. 01/2001 in 10/2005) je ob inski svet Ob ine Komenda na 31. redni
seji dne 30. marca 2006 sprejel
ODLOK O OGLAŠEVANJU V OB INI KOMENDA
I.

SPLOŠNE DOLO BE

1. len
S tem odlokom se ureja postavljanje in upravljanje objektov in naprav (v nadaljevanju:
reklamni objekti) za nameš anje obvestil v obliki plakatov, napisov, znakov, transparentov,
simbolov ipd. (v nadaljevanju: oglasi) ob vseh cestah v ob ini Komenda, razen ob državnih
cestah izven naselij.
2. len

Reklamni objekti so stalni in prenosni.
Stalni reklamni objekti so: reklamni stebri, reklamne table, na steno pritrjene vitrine,
svetlobni (elektronski) panoji in prikazovalniki (displayi), na drogove pritrjene reklamne
table ter prostostoje i panoji.
Prenosni reklamni objekti so: prenosni panoji, transparenti in zastave ter napisi na javnih in
drugih vozilih.
Za objekte navedene v tem lenu, se ne pla uje komunalne takse, e so po zakonu ali
odloku Ob ine Komenda le-ti obvezni.
3. len
Reklamni objekti so glede na velikost in obliko naslednji:
• veliki panoji (jumbo) dimenzij 5,1 m x 2,4 m in 4 m x 3 m
• prostostoje e in stenske reklamne table ter reklamni panoji velikosti od 2,5m2 - 12m2
• prostostoje e in stenske reklamne table ter reklamni panoji velikosti od 0,5m2 - 2,5m2
• prostostoje e in stenske reklamne table ter reklamni panoji velikosti do 0,5m2
• reklamni stebri
• svetlobni panoji in prikazovalniki velikosti do 5m2
• transparenti in zastave
• reklamne table na drogovih velikosti do 1,5m2
• reklamne vitrine.
II.

OGLAŠEVANJE

4. len
Za izvajanje reklamnega oglaševanja na reklamnih stebrih, reklamnih stenah, vgrajenih
tablah, na steno pritrjenih vitrin, ki so last Ob ine Komenda in za obešanje transparentov
in zastav se lahko podeli koncesija. Koncesija se podeli na podlagi odloka o podelitvi
koncesije.
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Izvajalec oglaševanja se izbere na podlagi javnega razpisa. Z izbranimi izvajalcem
oglaševanja se sklene tripartitna pogodba (koncendent - ob ina, izbrani izvajalec
oglaševanja - koncesionar in postavitelj reklamnega objekta)
5. len
Nameš anje oglasov je dovoljeno samo na oglasnih mestih, ki so dolo ena s strani Ob ine
Komenda in jih lahko nameš a oziroma odstranjuje samo izbrani izvajalec oglaševanja koncesionar.
Izvajalec oglaševanja - koncesionar mora, po pisnem dogovoru z županom ob ine,
omogo iti nedobi konosnim organizacijam in društvom brezpla no oglaševanje, kadar
opravljajo nekomercionalno dejavnost.
6. len
Nameš anje oglasov z volilno propagandnimi sporo ili mora biti v skladu z dovoljenjem
Ob ine Komenda, ki ima podlago v zakonu o volilni kampanji.
7. len
Prepovedano je poškodovanje nameš enih oglasov. Distribucija obvestil in nameš anje
letakov na avtomobile, brez dovoljenja ob inskega upravnega organa, nista dovoljena.
8. len
Izvajalec oglaševanja je dolžan:
• poškodovane oglase nadomestiti z novimi oziroma jih odstraniti najkasneje v dveh
dneh
• ustrezno vzdrževati oglasna mesta in njihovo okolico
• odstraniti oglas najkasneje v dveh dneh po preteku njegove veljavnosti.
III.

REKLAMNI OBJEKTI

9. len
Reklamne objekte je dovoljeno postaviti, pritrditi ali vgraditi na mestih, za katere je
postavitelj reklamnega objekta pridobil ustrezno dovoljenje v skladu z Zakonom o graditvi
objektov oziroma s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov,
o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so
v zvezi z objekti in pripadajo imi zemljiš i.
Obliko in velikost reklamnega objekta, na predlog stranke, z odlo bo dolo i ob inski
upravni organ.
Postavitelj reklamnega objekta je hkrati upravljalec reklamnega objekta, lahko pa objekt
odda v upravljanje drugi pravni ali fizi ni osebi, o emer mora predhodno pridobiti soglasje
ob ine, e ob ina ni postavitelj reklamnega objekta.
10. len
Po prenehanju oglaševanja na reklamnem objektu, mora le-tega postavitelj reklamnega
objekta odstraniti v roku 8 dni.
e postavitelj reklamnega objekta ne odstrani v predpisanem roku, ga na njegove stroške
odstrani ob ina.
11. len
Prepovedano je poškodovanje reklamnih objektov.
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12. len
Postavitelj reklamnega objekta je dolžan reklamni objekt redno urejati in obnavljati.
13. len
Za vse reklamne objekte na obmo ju Ob ine Komenda, ki so ob sprejetju tega odloka že
postavljeni, vgrajeni ali pritrjeni brez dovoljenja, si morajo postavitelji pridobiti ustrezno
dovoljenje v skladu z Zakonom o graditvi objektov oziroma s Pravilnikom o vrstah
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajo imi
zemljiš i najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
IV.

NADZOR IN KON NE DOLO BE

14. len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medob inski inšpektorat, ki ima pristojnost z
dolo bo:
• odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovijo, v dolo enem roku odpravijo
• odrediti, da je potrebno reklamni objekt odstraniti, e zanje ni pridobljeno dovoljenje
ali e postavitelj reklamnega objekta le-tega ne ureja in obnavlja
in kršilce tega odloka predlagati v postopek pri sodniku za prekrške.
15. len
Z globo 350.000,00 SIT oziroma 1.460,524 EUR (prera unano po centralnem paritetnem
te aju 239,640 SIT za 1 EUR) se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni
podjetnik posameznik, e ravna v nasprotju z dolo ilom 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. lena
tega odloka.
Z globo 100.000,00 SIT oziroma 417,293 EUR (prera unano po centralnem paritetnem
te aju 239,640 SIT za 1 EUR) se kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega lena.
16. len
Z dnem, ko za ne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o oglaševanju v ob ini Komenda
številka 01501-2/99 z dne 27.07.1999 (Uradni list RS, št. 74/1999).
17. len
Ta odlok pri ne veljati z dnem objave v Uradnih objavah Glasila ob ine Komenda.
Šifra: 354-0007/2006
Komenda, 30. marec 2006
Tomaž Drolec
Župan
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