OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi 3. odstavka 4. člena Odloka o plakatiranju v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni
list RS, št. --------) ter 17. člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št.
112/07), je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 16. redni seji, dne 27. 10. 2008
sprejel naslednji sklep:

Sklep o soglasju k ceniku plakatiranja
v Občini Miren-Kostanjevica
1. člen
Cenik plakatiranja:
FORMAT PLAKATA

Cena za plakat/dan brez
DDV

A0 (84x119), B0 (100x141)
A1 (60x84), B1 (71x100)
A2 (42x60), B2 (50x71) in
manjši

0,71 EUR
0,50 EUR
0,36 EUR

Občina ni zavezanec za plačilo DDV, zato se ta v ceno plakatiranja ne vračunava.
Cena odstranjevanja nepotrjenih plakatov

4,00 EUR/plakat

V ceno plakatiranja je vključeno: sprejem plakatov, nameščanje plakatov, odstranitev
plakatov.
SPREJEMNO MESTO PLAKATOV:
Plakate je potrebno dostaviti tajništvu Občine Miren-Kostanjevica.
Pred nameščanjem plakatov občina potrdi plakate z žigom občine in datumom, do katerega
dne sme viseti plakat na plakatnem mestu.
SPLOŠNI POGOJI:
− plakatiramo ob sredah;
− plakati morajo biti dostavljeni tajništvu občine vsaj dva dni pred samim nameščanjem, in
sicer do 10.00 h;
− stroški storitve nameščanja plakatov se poravnajo pred samim nameščanjem, in sicer na
podračun proračuna Občine Miren-Kostanjevica št. 01275-0100014366. Potrdilo o
poravnavi stroškov je potrebno dostaviti tajništvu skupaj s plakati;
− minimalno število plakatov, ki jih mora naročnik dostaviti je 10, na njegovo željo se lahko
namesti tudi manjše število plakatov, pri čemer je cena enaka ceni nameščanja 10
plakatov,
− v skladu z Zakonom o medijih morajo biti plakati v slovenščini oziroma v slovenskem
prevodu,
− izvajalec ne odgovarja za škodo na plakatih storjeno s strani tretje osebe.

OPROŠČENI PLAČILA STORITVE NAMEŠČANJA PLAKATOV:
V skladu s 5. členom Odloka o plakatiranju v Občini Miren-Kostanjevica, so plačila storitve
nameščanja plakatov oproščeni:
- društva in krajevne skupnosti, ki se financirajo iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica
- humanitarne in zdravstvene organizacije.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj po potrditvi.
Številka:
Datum: 27. 10. 2008
Zlatko-Martin Marušič
Župan

Obrazložitev: Odlok o plakatiranju v Občini Miren-Kostanjevica ureja nameščanje plakatov
in postavljanje javnih plakatnih mest na območju občine. Med drugim določa tudi, da je
izključni izvajalec plakatiranja na ta plakatna mesta pristojna služba občinske uprave, katere
storitev se naročniku zaračuna v skladu s cenikom, ki ga mora v skladu s 3. odstavkom 4.
člena odloka, s sklepom potrditi občinski svet. Predlagane cene nameščanja plakatov so
odvisne od formata plakata in so primerljive s cenami, ki jih za nameščanje zaračunava javno
podjetje Mestne storitve d.o.o. iz Nove Gorice.
Glede na vse navedeno predlagamo, da občinski svet sprejme sklep, kot je navedeno v izreku.

