
 
 

OBČINA ŽALEC 

ŽUPAN 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  

 

Številka : 007-0012/2021 
Datum:   9.02.2022 

 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 

 
 
ZADEVA: 
 

Predlog Odloka  o oglaševanju in plakatiranju v Občini 
Žalec (2. obravnava) in Predlog Cenika plakatiranja 
 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 
in 23/17)  
 

NAMEN:  Zaradi zastarelosti  obstoječega Odloka o postavljanju in 
upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na 
območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 19/97, 15/08, 
23/21), se pripravi v celoti nov odlok, ki bo bolj 
sistematičen in usklajen z veljavno zakonodajo in 
predpisi. Poudarek je na opredelitvi podrobnejših 
pogojev za izvajanje izbirne gospodarske javne službe v 
skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v 
Občini Žalec (Uradni list RS, št. 102/20). Obravnava in 
potrdi se tudi nov cenik plakatiranja. 
 

OCENA STANJA: Obstoječi Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za 
nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec 
je kljub manjšim popravkom v letu 2021 zastarel in ga je 
potrebno uskladiti s trenutno veljavno zakonodajo in 
predpisi občine Žalec, zato se pripravi v celoti nov odlok. 
Popravi se tudi obstoječ cenik plakatiranja, ki vključuje 
vse stroške dejavnosti za leto 2022. 
 

FINANČNE POSLEDICE:  
 

V proračunu Občine Žalec se planirajo sredstva za 
izvajanje dejavnosti. Višina potrebnih sredstev se določi 
z Letnim izvedbenim programom izvajalca gospodarske 
javne službe in cenikom. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec  
Janko Kos 
  

POROČEVALEC: Predlog odloka in cenika plakatiranja bo na seji obrazložil 
Aleksander Žolnir, Vodja Urada za gospodarske javne 
službe. 
 

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA AKT 
OZIROMA GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Predlog odloka in cenika plakatiranja bo na svoji seji 
obravnaval Odbor za gospodarske javne službe 
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OBČINSKEMU SVETU 
 
ODBORU ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 
 
 
ZADEVA: Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec  
                (2. obravnava) in predlog Cenika plakatiranja 
 
V prilogi vam skladno z določilom 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta 
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/13) posredujemo Predlog Odloka o oglaševanju in 
plakatiranju v Občini Žalec (2. obravnava) in predlog Cenika plakatiranja. 
 
Odlok in cenik bo na seji občinskega sveta obrazložil Aleksander Žolnir, vodja Urada 
za gospodarske javne službe. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo besedilo: 
- predloga Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec in ga sprejme; 
- predloga Cenika plakatiranja in ga sprejme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- predlog akta 
- predlog Cenika 

Posredovano: 
- naslovniku po e pošti; 
- objavljano na spletni strani Občine Žalec; 

- zbirka dokumentarnega gradiva 
 

  




