


Obrazložitev predloga Cenika plakatiranja: 

 

Občinski svet Občine Žalec je 11.2.2008 sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o postavljanju in 
upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam v občini Žalec (Ur. list RS, št. 19/1977, 15/2008), 
s katerimi je opredelil, da je dejavnost plakatiranje izbirna gospodarska javna služba, ki jo opravlja Javno 
komunalno podjetje Žalec. Občinski svet je sočasno sprejel tudi Pravilnik o načinu in pogojih plakatiranja 
ter Cenik storitve plakatiranja (Ur. List RS, št 15/2008). 

CENIK PLAKATIRANJA 2008 
 

Format plakata 
 
 

Cena za čas 
7 dni/plakat 

Cena za čas 
10 dni /plakat 

Plakatiranje več kot 10 
dni za vsak naslednji 

dan/plakat 
Plakatno mesto B1 
 (70 x 100 cm)            

 2,5 EUR      3,0 EUR     0,3 EUR     

Bela podlaga format B1 
ali prilepka 

0,4 EUR 0,4 EUR - 

 
Opomba: V ceno plakatiranja ni vključen DDV  
 
Cenik plakatiranja se od takrat ni spremenil. Gospodarska javna služba (GJS) se je izvajala in financirala 
v okviru GJS urejanja javnih površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč,  
plakatiranje pa je izkazovalo negativno bilanco. 

Z novim Odlokom o oglaševanju in plakatiranju v občini Žalec je določeno, da mora izvajalec izvajati 
dejavnost na podlagi cenika storitev, cena za posamezen oglaševalski predmet pa mora vključevati 
celotne stroške izvajalca, vključno z vzdrževanjem, nadzorom, vodenjem evidenc in poročanjem. 
Skladno s SRS in Računovodskim pravilnikom vodi izvajalec v svojih poslovnih knjigah posebno 
poslovno –izidno mesto, iz katerega so razvidni vsi stroški izvajanja javne službe. 
 
Od upoštevanju vseh stroškov javne službe (predvsem stroškov čiščenja plakatnih panojev, ki jih je do 
sedaj krila občina Žalec), se cenik storitev na predlog izvajalca javne službe - JKP Žalec v letu 2022 
ustrezno poviša: 

CENIK PLAKATIRANJA 2022 

Format plakata 
 
 

Cena za čas 
7 dni/plakat 

Plakatiranje več kot 7 dni za vsak 
naslednji dan/plakat 

Plakatno mesto B1 
 (70 x 100 cm)            

3,64 EUR      0,5 EUR     

Bela podlaga format B1  
(70 x 100 cm) ali prilepka 

0,4 EUR - 

 

Opomba: V ceno plakatiranja ni vključen DDV 

  
 


	10 cenik plakatiranja
	10 cenik obrazlozitev

