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OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O OGLAŠEVANJU V OBČINI HRASTNIK
1. PRAVNE PODLAGE
V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998 ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011; v nadaljnjem besedilu: ZGJS) se z
gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in
storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja lokalna
skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na
trgu. Gospodarske javne službe so lahko obvezne ali izbirne, način opravljanja lokalne
gospodarske javne službe pa v skladu s 3. členom ZGJS lokalna skupnost predpiše z
odlokom, ki je lahko hkrati tudi koncesijski akt iz 32. člena ZGJS, s katerim se določijo
predmet in pogoji izvajanja koncesionirane gospodarske javne službe.
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO) v 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne
zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so
določene z zakonom, ter pospešuje informacijsko in društveno dejavnost na svojem
območju.
Pravna podlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini
Hrastnik je tudi Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik (Uradni vestnik
Zasavja, št. 4/2007), ki v prvem odstavku 6. člena plakatiranje na javnih plakatnih mestih,
nameščanje transparentov in izobešanje zastav določa kot izbirno gospodarsko javno
službo, ki jo zagotavlja Občina Hrastnik.
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo je na 7. seji dne 2.2.2016 sprejel
sklep, s katerem je Občinskemu svetu Občine Hrastnik predlagal spremembo Odloka o
oglaševanju v Občini Hrastnik v smislu zmanjšanja cen storitev plakatiranja za določene
uporabnike teh storitev oziroma ureditev brezplačnega plakatiranja na javnih plakatnih
mestih na območju Občine Hrastnik za društva. Pobudo je na 11. redni seji dne 4.2.2016
obravnaval tudi Občinski svet Občine Hrastnik in občinski upravi naložil pripravo pravne
podlage, ki bo društvom v Občini Hrastnik omogočila brezplačno plakatiranje na javnih
plakatnih mestih v občini.
Izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe plakatiranja na javnih plakatnih mestih,
nameščanja transparentov in izobešanja zastav v Občini Hrastnik ureja Odlok o oglaševanju
v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008; v nadaljevanju: Odlok), ki ga je
Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 18. redni seji dne 13.11.2008, in velja od
22.11.2008. Odlok v 30. členu določa, da se oglaševanje za neprofitne in humanitarne
namene ter projekte, ki jih financira Občina Hrastnik, izvaja na stalnih plakatnih mestih in
reklamnih panojih za dodatno oglaševanje. Na podlagi navedenega določila je izbrani
izvajalec izbirne lokalne gospodarske javne službe plakatiranja na javnih plakatnih mestih,
nameščanja transparentov in izobešanja zastav v zadnjih petih letih od skupnega letnega
povprečja 1065 izobešenih plakatov in 3 nameščenih čezcestnih transparentov, letno
brezplačno namestil povprečno 128 plakatov in 1 transparent za prireditve z neprofitnim
oziroma humanitarnim namenom in projekte, ki jih financira Občina Hrastnik.
Ker obstoječa pravna podlaga ne zagotavljala možnosti brezplačnega plakatiranja na javnih
plakatnih mestih za društva v delu, ki predstavlja opravljanje pridobitne dejavnosti, se zaradi
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pospeševanja društvene dejavnosti predlagajo spremembe in dopolnitve Odloka, ki bodo
društvom z območja Občine Hrastnik omogočile brezplačno plakatiranje na javnih plakatnih
mestih v občini.

3. BESEDILO ČLENOV
1.

člen

V Odloku o oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008) se v 1. členu
v prvem odstavku črta besedilo »oglaševanje za lastne potrebe,«.
V drugem odstavku se besedilo »gospodarske javne službe oglaševanja« nadomesti z
besedilom »izbirne lokalne gospodarske javne službe plakatiranja na javnih plakatnih mestih,
nameščanja transparentov in izobešanja zastav«.
2.

člen

V 3. členu se besedilo »gospodarske dejavnosti in oglaševanja za lastne potrebe« nadomesti
z besedilom »oglaševanja po tem odloku«.
3.

člen

V 8. členu se besedilo »oglaševanja« nadomesti z besedilom »plakatiranja na javnih
plakatnih mestih, nameščanja transparentov in izobešanja zastav«.
4.

člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Javna služba se financira iz:
a) cene storitev javne službe,
b) proračunskih sredstev občine,
c) drugih virov.«.
5.

člen

Za 13. členom se dodata nova 13.a in 13.b člen, ki se glasita:
»13.a člen
Ceno storitve javne službe (predračunska cena) predlaga izvajalec z elaboratom o
oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži v pregled in potrditev
pristojnemu občinskemu organu.
Cena storitve javne službe lahko vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z
opravljanjem javne službe, in vključuje naslednje skupine stroškov: neposredne stroške
materiala in storitev, neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne
(posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in amortizacije
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, storitev, dela in amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev,
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splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in amortizacije
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne
službe, neposredne stroške prodaje, druge poslovne odhodke in donos na vložena poslovno
potrebna osnovna sredstva izvajalca. Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih
plača izvajalec, niso upravičeni kalkulativni element cene storitve javne službe.
Pri oblikovanju cene storitve javne službe se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje
javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi.
Pri oblikovanju cene storitev javne službe se upoštevajo načrtovane količine opravljenih
storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Osnova za pripravo
elaborata je sprejet poslovni načrt.
Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko
ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede
na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu
upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.
Obračunsko obdobje je koledarsko leto.
Izvajalec javne službe pripravi elaborat enkrat letno in ga predloži v pregled pristojnemu
občinskemu organu najkasneje do 31.9. tekočega leta. Pristojni organ za pregled cen
elaborat pregleda in zahteva morebitna pojasnila, dopolnitve ali spremembe elaborata
oziroma dodatne podatke, ki so potrebni za presojo upravičenosti stroškov, najkasneje v roku
30 dni od prejema elaborata. V nadaljnjih 15 dneh izvajalec javne službe elaborat spremeni
ali dopolni oziroma posreduje dodatno zahtevana pojasnila. O dopolnjenem elaboratu in
novih cenah odloči pristojni organ v nadaljnjih 45 dneh. Če so cene potrjene, se v sklepu o
potrditvi cen določi začetek zaračunavanja novih cen.
Pristojni organ za pregled cen je Občinska uprava Občine Hrastnik.
Pristojni organ za potrjevanje cen (potrjena cena) je Občinski svet Občine Hrastnik.
Cene storitev javne službe iz tega člena se na računu izkazuje glede na vrsto obvestilnega
sredstva.
Cenik s potrjeno ceno se objavi na spletni strani izvajalca javne službe in v sredstvih javnega
obveščanja.
13.b člen
Brezplačno plakatiranje na stalnih plakatnih mestih iz prve alinee 30. člena tega odloka se
financira iz proračunskih sredstev občine.
Plačila občine morajo biti vsebinsko vezana na izvajanje dejavnosti oziroma odvisna od
količine in kakovosti izvedenih storitev, pri čemer višina plačil ne sme biti fiksna. Računu
priložen izpis iz ustrezne evidence, iz katerega izhajajo podatki o uporabniku, datum in vrsta
izvedene storitve, je pogoj za plačilo opravljenih storitev.
Način financiranja izvajanja javne službe iz tega člena se podrobno uredi s koncesijsko
pogodbo.
Ponujene cene iz javnega razpisa za brezplačno plakatiranje iz prvega odstavka tega člena
se lahko spremenijo zaradi izboljšanja storitev, zvišanja standardov in posodobitve
4

tehnologije. S koncesijsko pogodbo se opredeli tudi način usklajevanja ponujenih cen skozi
celotno koncesijsko obdobje.«.
6.

člen

V 26. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva za izvajanje koncesije (za postavitev in vzdrževanje obvestilnih mest) zagotavlja
koncesionar.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do sedmi odstavek.
7.

člen

Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi »III. BREZPLAČNO OGLAŠEVANJE«.
8.

člen

30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nameščanje in odstranjevanje plakatov na stalnih plakatnih mestih je brezplačno za:
- društva, ki imajo sedež na območju Občine Hrastnik,
- organizatorje humanitarnih prireditev,
- objave zaradi preprečevanja škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi,
- objave občinske uprave, organov in ožjih delov Občine Hrastnik.«.
9.

člen

V prvem odstavku 37. člena se črta besedilo »oziroma oglaševanja za lastne potrebe« in
besedilo »oziroma 30. členom«.
Končna določba
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

4. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
K 1. členu (1. člen Odloka)
Oglaševanje za neprofitne in humanitarne namene ter projektov, ki jih financira Občina
Hrastnik, se izvaja v okviru izbirne lokalne gospodarske javne službe plakatiranja na javnih
plakatnih mestih, nameščanja transparentov in izobešanja zastav. Sprememba besedila
prvega člena je posledica poenotenja terminologije Odloka.
K 2. in 3. členu (3. in 8. člen Odloka)
Sprememba 3. in 8. člena člena Odloka je posledica poenotenja terminologije Odloka, kar
izboljšuje notranjo skladnost in jasnost (razumljivost) Odloka.
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K 4. členu (13. člen Odloka)
S spremembo 13. člena Odloka se v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011)
v odloku opredeljujejo viri financiranja javne službe.
K 5. členu (nova 13.a in 13.b člen Odloka)
Nova 13. a in in 13.b člen dopolnjujeta spremenjen 13. člen Odloka in določata način
oblikovanja cene storitev izbirne lokalne gospodarske javne službe plakatiranja na javnih
plakatnih mestih, nameščanja transparentov in izobešanja zastav, ki se zaračunavajo
končnim uporabnikom, za katere je uporaba storitev te GJS plačljiva, ter vire in način
financiranja storitev GJS, ki so za določeno skupino uporabnikov brezplačne. Člena sta
vsebinsko poenotena s sistemom oblikovanja cen in proračunskega financiranja izvajanja
drugih gospodarskih javnih služb v Občini Hrastnik.
K 6. členu (26. člen Odloka)
Dopolnitev 26. člena je posledica vključitve besedila dosedanjega 13. člena v 26. člen, kamor
vsebinsko tudi sodi.
K 7. členu (III. poglavje Odloka)
Sprememba III. poglavja Odloka je posledica poenotenja terminologije Odloka, kar izboljšuje
njegovo notranjo skladnost in razumljivost.
K 8. členu (30. člen Odloka)
S spremembo vsebine 30. člena Odloka se poleg brezplačnega oglaševanja za humanitarne
namene in objav občinske uprave, organov in ožjih delov Občine Hrastnik, zagotovi
brezplačno plakatiranje na stalnih plakatnih mestih tudi za vsa društva, ki imajo sedež na
območju Občine Hrastnik, ne glede na dejavnost. Brezplačno plakatiranje na stalnih
plakatnih mestih se zagotovi tudi za objave zaradi preprečevanja škodljivih vplivov na okolje
in zdravje ljudi.
K 9. členu (37. člen Odloka)
Tudi sprememba 37. člena Odloka je posledica poenotenja terminologije Odloka, izboljšuje
pa notranjo skladnost in jasnost Odloka.
K 10. členu (začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.

4. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Hrastnik ureja dejavnost oglaševanja kot gospodarska
dejavnost, oglaševanje za lastne potrebe, oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne
kampanje ter usmerjevalni in obvestilni sistem.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom se urejajo tudi vprašanja, ki jih določa zakon in ki so
osnova za podeljevanje koncesij, s katerimi se v Občini Hrastnik zagotavlja izvajanje
gospodarske javne službe oglaševanja.
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3. člen
Za obvestilno mesto v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti in oglaševanja za lastne
potrebe se šteje vsak fiksen objekt ali naprava, urejena za nameščanje obvestilnih sredstev.
Usmerjevalni in obvestilni sistem obsega usmerjevalne in obvestilne table ter table za
obeleževanje poslovnih stavb in dejavnosti.
8. člen
Predmet koncesije je izbirna lokalna gospodarska javna služba oglaševanja.
13. člen
Sredstva za izvajanje koncesije (za postavitev in vzdrževanje obvestilnih mest) zagotavlja
koncesionar.
26. člen
Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja sme izvajalec oglaševanja uporabljati le v skladu
s tem odlokom in pogodbo oziroma dovoljenjem.
Koncesionar mora obvestilna mesta oziroma nosilce oglaševanja označiti s firmo.
Koncesionar je dolžan redno vzdrževati in obnavljati obvestilna mesta za oglaševanje, na
katerih se izvaja koncesija, in neposredno okolico.
Poškodovana oglasna sporočila mora koncesionar takoj zamenjati z novimi.
Poškodovane plakate na velikih samostoječih in stenskih panojih mora koncesionar takoj
zamenjati z novimi in skrbeti za urejen videz.
Oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku. Stranka mora sama poskrbeti, da je
vsebina v skladu z zakonom.
III. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
30. člen
Oglaševanje za neprofitne in humanitarne namene ter projektov, ki jih financira Občina
Hrastnik se lahko izvaja na stalnih plakatnih mestih in reklamnih panojih za dodatno
oglaševanje.
37. člen
Uporaba obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja za opravljanje gospodarske
dejavnosti oziroma oglaševanja za lastne potrebe je brez pridobljene koncesije oziroma
izdanega dovoljenja, pridobljenega skladno z 8. in 24. členom oziroma 30. členom tega
odloka, prepovedana.
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Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje
ter poškodovanje in zakrivanje vsebine oglaševanja.
Prepovedano je izvajati kakršnakoli upravna dejanja, izvajati geodetske meritve, izdelovati
dokumentacijo, izdajati soglasja, izdajati upravna dovoljenja in podobno pravnim osebam ali
posameznikom, ki niso koncesionarji.

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Hrastnik v
predlagani vsebini spreminja finančne obveznosti Občine Hrastnik iz naslova izvajanja javne
službe, zaradi zagotavljanja brezplačnega plakatiranja za vsa društva s sedežem na
območju Občine Hrastnik.
Na dan 21.3.2016 je po podatkih AJPES registriranih 88 aktivnih društev s sedežem na
območju Občine Hrastnik. V letu 2015 je izvajalec izbirne lokalne gospodarske javne službe
plakatiranja na javnih plakatnih mestih, nameščanja transparentov in izobešanja zastav za
12 društev s sedežem na območju Občine Hrastnik skupaj izobesil 105 plakatov, od tega 95
plakatov velikosti A2 in 10 plakatov velikosti A1. Skupni strošek navedenega je po ceni
veljavni v letu 2015 znašal 495,75 € brez DDV.
Zaradi možnosti brezplačnega plakatiranja se pričakuje povečanje števila izobešenih
plakatov, in sicer ocenjujemo letno število brezplačno izobešenih plakatov na 420 kosov, od
tega 390 v velikosti do A2 in 30 v velikosti do A1. Ocenjeni strošek brezplačnega plakatiranja
za društva s sedežem na območju Občine Hrastnik bi po trenutno veljavni ceni sprejeti s
Sklepom o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in
subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na
območju Občine Hrastnik v letu 2016, z dne 4.2.2016, ki se uporablja od 1.3.2016, znašal
približno 2.000 €. V zvezi z navedenim se predlaga, da se pri rebalansu Proračuna Občine
Hrastnik za leto 2016 na proračunski postavki 4216104 Plakatiranje in nameščanje plakatnih
mest za namen zagotavljanja brezplačnega plakatiranja na stalnih plakatnih mestih za
društva s sedežem na območju Občine Hrastnik zagotovijo sredstva v višini 2.000 €.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o oglaševanju v Občini Hrastnik zaradi manj zahtevnih sprememb in
dopolnitev v skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta (Uradni vestnik
Zasavja, št. 17/2010-čistopis (19/2010 popr.)) obravnava in sprejme po skrajšanem
postopku, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.

ŽUPAN OBČINE HRASTNIK
Miran JERIČ
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Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/1993, 30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), 21. in 61. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji
(Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007- ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 Odl. US, 98/2013), 3., 4., 6. in 16. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja, št. 17/2010-čistopis (19/2010 popr.)) je Občinski svet Občine Hrastnik na
……... redni seji dne …………. sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Hrastnik
1.

člen

V Odloku o oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008) se v 1. členu
v prvem odstavku črta besedilo »oglaševanje za lastne potrebe,«.
V drugem odstavku se besedilo »gospodarske javne službe oglaševanja« nadomesti z
besedilom »izbirne lokalne gospodarske javne službe plakatiranja na javnih plakatnih mestih,
nameščanja transparentov in izobešanja zastav«.
2.

člen

V 3. členu se besedilo »gospodarske dejavnosti in oglaševanja za lastne potrebe« nadomesti
z besedilom »oglaševanja po tem odloku«.
3.

člen

V 8. členu se besedilo »oglaševanja« nadomesti z besedilom »plakatiranja na javnih
plakatnih mestih, nameščanja transparentov in izobešanja zastav«.
4.

člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:
Javna služba se financira iz:
a) cene storitev javne službe,
b) proračunskih sredstev občine,
c) drugih virov.«.

»13. člen

5.

člen

Za 13. členom se dodata nova 13.a in 13.b člen, ki se glasita:
»13.a člen
Ceno storitve javne službe (predračunska cena) predlaga izvajalec z elaboratom o
oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži v pregled in potrditev
pristojnemu občinskemu organu.
9

Cena storitve javne službe lahko vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z
opravljanjem javne službe, in vključuje naslednje skupine stroškov: neposredne stroške
materiala in storitev, neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne
(posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in amortizacije
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, storitev, dela in amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev,
splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in amortizacije
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne
službe, neposredne stroške prodaje, druge poslovne odhodke in donos na vložena poslovno
potrebna osnovna sredstva izvajalca. Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih
plača izvajalec, niso upravičeni kalkulativni element cene storitve javne službe.
Pri oblikovanju cene storitve javne službe se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje
javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi.
Pri oblikovanju cene storitev javne službe se upoštevajo načrtovane količine opravljenih
storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Osnova za pripravo
elaborata je sprejet poslovni načrt.
Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko
ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede
na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu
upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.
Obračunsko obdobje je koledarsko leto.
Izvajalec javne službe pripravi elaborat enkrat letno in ga predloži v pregled pristojnemu
občinskemu organu najkasneje do 31.9. tekočega leta. Pristojni organ za pregled cen
elaborat pregleda in zahteva morebitna pojasnila, dopolnitve ali spremembe elaborata
oziroma dodatne podatke, ki so potrebni za presojo upravičenosti stroškov, najkasneje v roku
30 dni od prejema elaborata. V nadaljnjih 15 dneh izvajalec javne službe elaborat spremeni
ali dopolni oziroma posreduje dodatno zahtevana pojasnila. O dopolnjenem elaboratu in
novih cenah odloči pristojni organ v nadaljnjih 45 dneh. Če so cene potrjene, se v sklepu o
potrditvi cen določi začetek zaračunavanja novih cen.
Pristojni organ za pregled cen je Občinska uprava Občine Hrastnik.
Pristojni organ za potrjevanje cen (potrjena cena) je Občinski svet Občine Hrastnik.
Cene storitev javne službe iz tega člena se na računu izkazuje glede na vrsto obvestilnega
sredstva.
Cenik s potrjeno ceno se objavi na spletni strani izvajalca javne službe in v sredstvih javnega
obveščanja.
13.b člen
Brezplačno plakatiranje na stalnih plakatnih mestih iz prve alinee 30. člena tega odloka se
financira iz proračunskih sredstev občine.
Plačila občine morajo biti vsebinsko vezana na izvajanje dejavnosti oziroma odvisna od
količine in kakovosti izvedenih storitev, pri čemer višina plačil ne sme biti fiksna. Računu
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priložen izpis iz ustrezne evidence, iz katerega izhajajo podatki o uporabniku, datum in vrsta
izvedene storitve, je pogoj za plačilo opravljenih storitev.
Način financiranja izvajanja javne službe iz tega člena se podrobno uredi s koncesijsko
pogodbo.
Ponujene cene iz javnega razpisa za brezplačno plakatiranje iz prvega odstavka tega člena
se lahko spremenijo zaradi izboljšanja storitev, zvišanja standardov in posodobitve
tehnologije. S koncesijsko pogodbo se opredeli tudi način usklajevanja ponujenih cen skozi
celotno koncesijsko obdobje.«.
6.

člen

V 26. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva za izvajanje koncesije (za postavitev in vzdrževanje obvestilnih mest) zagotavlja
koncesionar.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do sedmi odstavek.
7.

člen

Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi »III. BREZPLAČNO OGLAŠEVANJE«.
8.

člen

30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nameščanje in odstranjevanje plakatov na stalnih plakatnih mestih je brezplačno za:
- društva, ki imajo sedež na območju Občine Hrastnik,
- organizatorje humanitarnih prireditev,
- objave zaradi preprečevanja škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi,
- objave občinske uprave, organov in ožjih delov Občine Hrastnik.«.
9.

člen

V prvem odstavku 37. člena se črta besedilo »oziroma oglaševanja za lastne potrebe« in
besedilo »oziroma 30. členom«.
Končna določba
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.
Številka: 007-11/2008
Datum:
Župan Občine Hrastnik
Miran Jerič
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