
PREDLOG 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
7/2008), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB4, 17/2008 
(21/2008 popr.)), 68. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006-UPB1, 
45/2008) in 17. člena Statuta Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 2/1999, Primorske 
novice Uradne objave, št. 38/2003, 19/2004, 11/2005, 35/2005) je Občinski svet 
Občine Tolmin na 19. seji dne 2.12.2008 sprejel  
 
 

ODLOK O PLAKATIRANJU V OBČINI TOLMIN 
 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se ureja postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje 
(v nadaljevanju: plakatna mesta) ter nameščanje in odstranjevanje plakatov, 
reklamnih panojev, oglasov, transparentov, letakov, napisov in podobnih objav (v 
nadaljevanju: plakatov). 
 

2. člen 
 
(1) Plakatiranje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati za 
vizualno sporočanje širši javnosti. 
(2) Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise in označbe poslovnih 
prostorov ustanov in podjetij, ki so nameščeni na zgradbah ali funkcionalnem 
zemljišču zgradb. 
 

3. člen 
 
(1) Plakate je dovoljeno nameščati le na za to določenih plakatnih mestih v skladu z 
določbami tega odloka. 
(2) Plakatna mesta so stalna in premična. 
(3) Stalna plakatna mesta so samostojno stoječe table, vitrine, oglasni stebri, za 
plakatiranje opremljeni drogovi javne razsvetljave in določene površine na obcestnih 
zidovih. Stalna plakatna mesta so v naseljih Tolmin, Most na Soči, Podbrdo in Volče. 
Plakatna mesta se lahko postavijo tudi v drugih naseljih v občini, o čemer odloči 
Občinski svet s sklepom.  
(4) Premična plakatna mesta (panoji, transparenti, napisi) so namenjena občasnemu 
plakatiranju in se lahko nameščajo s soglasjem Oddelka za okolje in prostor Občine 
Tolmin.  
(5) Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno nameščanje plakatov samo z 
dovoljenjem lastnika ali najemnika poslovnega prostora.  
(6) Na drogovih javne razsvetljave je dovoljeno nameščanje plakatnih mest samo v 
mestu Tolmin. 
(7) Postavitev plakatov s površino nad 4 m2 ni dovoljena niti samostojno niti na 
objektih. 
(8) Če v naselju še ni opredeljenih plakatnih mest, se dejavnost plakatiranja izvaja  
na krajevno običajnih mestih. 
 



4. člen 
 
(1) Urejanje plakatnih mest in plakatiranje ter nameščanje transparentov v naseljih, v 
katerih so s tem odlokom in sklepom Občinskega sveta določena stalna plakatna 
mesta, izvaja izvajalec gospodarske javne službe plakatiranja in razobešanja 
transparentov v Občini Tolmin (v nadaljevanju: izvajalec). 
(2) V ostalih naseljih izvajalec ne izvaja in ne zaračunava plakatiranja. Za urejanje 
teh plakatnih mest je odgovorna krajevna skupnost. 
 

5. člen 
 
(1) Urejanje stalnih plakatnih mest se izvaja v naseljih določenih v 3. členu tega 
odloka. 
(2) Lokacijo plakatnih mest določi Oddelek za okolje in prostor Občine Tolmin po 
predhodni pridobitvi mnenja krajevne skupnosti in izvajalca.  
(3) Izvajalec je dolžan voditi kataster stalnih plakatnih mest. 
 

6. člen 
 
Izvajalec mora skrbeti: 

 da so plakati, ki jih namešča kvalitetno pritrjeni, opremljeni s štampiljko 
izvajalca in datumom, do katerega sme plakat viseti na plakatnem mestu, 

 da poškodovane plakate odstrani v roku 2 delovnih dni, 

 da odstrani plakate, ki niso opremljeni s štampiljko, 

 da so plakati izobešeni najkasneje v roku 3 delovnih dni po prejemu, 

 da so plakati odstranjeni v roku 5 delovnih dni po dogodku, če  z zakonom ni 
drugače določeno, 

 da so plakatna mesta in neposredna okolica vzdrževana in urejena,  

 da prijavlja medobčinski inšpekciji vsako nezakonito nameščanje plakatov. 
 

7.člen 
 
(1) Za nameščanje in odstranjevanje plakatov je naročnik dolžan plačati izvajalcu 
ceno, ki je določena s sklepom Občinskega sveta. 
(2) Cene so določene glede na velikost in število plakatov. 
(3) Za odstranjevanje plakatov na podlagi inšpekcijske odločbe velja 100% cena 
plakatiranja.  
(4) Cena namestitve transparenta je določena glede na čas trajanja oglaševanja. Za 
čas trajanja oglaševanja do enega meseca se plača fiksna cena, nad enim mesecem 
pa se dodatno plača pregled in vzdrževanje namestitve transparenta za vsak dodatni 
mesec v skladu z veljavnim cenikom. 
 

8. člen 
 
(1) Občina Tolmin, krajevne skupnosti v Občini Tolmin, društva s sedežem v Občini 
Tolmin, javni zavodi, sveti in ustanove, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je 
Občina Tolmin ter humanitarne organizacije lahko za svoje objave in prireditve 
plakate nameščajo same v skladu z določili tega odloka. Tako nameščene plakate 
odstranjuje izvajalec.  



(2) Pred nameščanjem plakatov so navedeni v 1. odstavku tega člena dolžni 
poravnati stroške za odstranjevanje plakatov v višini 20% cene za plakatiranje.  
(3) Plakati morajo biti opremljeni s štampiljko organizatorja prireditve in izvajalca.  
 

9.člen 
 
(1) Z globo 10 € se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba organizatorja javne 
prireditve ali drugega oglaševanja za vsak plakat, ki je nameščen:  

1. izven plakatnega mesta, 
2. v nasprotju z določili 8. člena tega odloka, 
3. na plakatno mesto in ni predpisano potrjen,  
4. na privatni lastnini brez predhodnega dovoljenja lastnika ali najemnika, 
5. preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila. 

(2) Globa za posameznika ali odgovorno osebo znaša maksimalno  400 €.  
(3) Z globo 100 € se kaznuje tudi pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določbe prvega odstavka tega 
člena. 

 
10. člen 

 
(1) Z globo 100 € se kaznuje izvajalec, če: 

1. redno ne vzdržuje plakatnih mest, 
2. lepi in namešča plakate izven plakatnih mest, 
3. ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s plakatnih mest in izven njih; 

slednje v primeru izdane odločbe o odstranitvi, 
4. nepravočasno izobesi ali odstrani plakate, 
5. lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na prireditev, ki se še 

ni zgodila. 
(2) Z globo 50 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
 

11. člen 
 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska inšpekcija. 

 
12. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju mest za plakatiranje 
in plakatiranju v Občini Tolmin (Uradno glasilo, št. 12/1996). 
 

13. člen 
 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v časopisu Primorske novice Uradne 
objave. 
 
 
Številka: 01500-0002/2004         Uroš Brežan, 
Datum:   3.12.2008                     župan  
  
     


