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URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 31. 5. 2013

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in 12. člena Statuta Občine Loška dolina
(Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62/10) je Občinski svet Občine Loška dolina na 18. redni seji, dne 30. 5. 2013 sprejel:

ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA
OBMOČJE OBČINE LOŠKA DOLINA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvod)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Loška dolina (v nadaljevanju: Odlok), ki so: obračunska
območja obstoječe komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe
komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Občine Loška dolina (v nadaljevanju: program
opremljanja), katerega je pod številko projekta 433 izdelalo podjetje Locus
prostorske informacijske rešitve, d.o.o. in je na vpogled na sedežu Občine Loška
dolina.
(3) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. člen
(vsebina odloka)
Odlok sestavljajo naslednja poglavja:
I. Splošne določbe
II. Podlage za odmero komunalnega prispevka
III. Izračun komunalnega prispevka
IV. Podrobnejša merila
V. Odmera komunalnega prispevka
VI. Prehodne in končne določbe
3. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti, ki
so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z občinskim prostorskim načrtom in
ki se bodo prvič opremljali s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem,
vodovodnim omrežjem ali z omrežjem objektov ravnanja z odpadki oziroma bodo
povečevali neto tlorisno površino objekta ali spreminjali namembnost.
4. člen
(pojmi)
Kratice in pojmi, uporabljeni v Odloku, imajo naslednji pomen:
Funkcionalna
parcela objekta je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na
katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na
katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu
oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile
takšnemu objektu,
NTP
neto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO
9836:2000;
Aparcela
funkcionalna parcela objekta,
Atlorisna
NTP,
Kdejavnost
faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov,
Dp
delež funkcionalne parcele objekta pri izračunu komunalnega
prispevka,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega
prispevka,

Cpij
Ctij
Cpij1
Ctij1
I
S
OS
KPij
KP

obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra funkcionalne
parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra
funkcionalne parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju,
indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju,
faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira
od dneva uveljavitve odloka,
skupni stroški obstoječe komunalne opreme,
obračunski stroški obstoječe komunalne opreme,
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju,
celotni izračunani komunalni prispevek.

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno vrsto komunalne opreme, so prikazana v
kartografskem delu programa opremljanja na naslednjih kartah:
- obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na Karti 2:
Prometno omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
- obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na Karti 3:
Kanalizacijsko omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
- obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na Karti 4:
Vodovodno omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
- obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih odpadkov je
prikazano na Karti 5: Omrežje objektov ravnanja z odpadki – Pregledna
karta obračunskih območij.
(2) Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana
na kartah, v merilu 1:5000.
(3) Ne glede na določbe 1. odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri
od dejanske opremljenosti objekta s posamezno vrsto komunalne opreme tako,
kot določa program opremljanja.
6. člen
(opremljenost naselij s posamezno vrsto komunalne opreme)
Če iz dejanskega stanja v naravi ni razvidno drugače, velja:
- s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem in
omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Dane,
Lož, Markovec, Nadlesk, Podcerkev, Stari trg pri Ložu in Vrhnika pri Ložu,
- s prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja
z odpadki so opremljena naslednja naselja: Babna Polica, Babno Polje, Iga vas,
Knežja Njiva, Kozarišče, Podgora pri Ložu, Podlož, Pudob, Šmarata, Viševek, Vrh,
- s prometnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena
naslednja naselja: Dolenje Poljane, Klance, Sveta Ana pri Ložu.
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7. člen
(skupni in obračunski stroški)
Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS] posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme prikazuje naslednja preglednica:
Komunalna
oprema
prometno
omrežje

kanalizacijsko
omrežje

vodovodno
omrežje

S
[€]

Vrsta omrežja
primarno prometno
omrežje
sekundarno prometno
omrežje
primarno kanalizacijsko
omrežje
sekundarno
kanalizacijsko omrežje
primarno vodovodno
omrežje
sekundarno vodovodno
omrežje

omrežje objektov
omrežje objektov ravnanja
ravnanja z
z odpadki
odpadki
SKUPAJ

OS
[€]

10.544.614

3.726.739

14.038.328

4.939.352

1.595.944

495.631

4.615.830

1.335.829

1.902.655

913.274

2.243.334

1.076.800

129.115

129.115

35.069.820

12.616.740

8. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 funkcionalne parcele objekta [Cpij] in
neto tlorisne površine objekta [Ctij] s posamezno vrsto komunalne opreme)
Obračunski stroški opremljanja m2 funkcionalne parcele objekta in m2 neto
tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice,
pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno vrsto komunalne
opreme smiselno upoštevajo določila 5. in 6. člena Odloka.
Komunalna
oprema
prometno
omrežje

kanalizacijsko
omrežje

vodovodno
omrežje

Obračunsko območje
C1 – omrežje cest – delno
opremljeno območje
C2 – omrežje cest – opremljeno
območje
K1 – omrežje kanalizacije – delno
opremljeno območje
K2 – omrežje kanalizacije –
opremljeno območje
V1 – omrežje vodovoda – delno
opremljeno območje
V2 – omrežje vodovoda –
opremljeno območje

omrežje objektov
KOM – ravnanje z odpadki –
ravnanja z
opremljeno območje
odpadki

S
[€/m2]

OS
[€/m2]

1,47

6,48

3,81

16,56

0,49

2,51

2,10

10,41

0,45

2,52

1,08

6,04

0,05

0,22

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra funkcionalne parcele objekta
z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
[Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta
z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
[Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega
letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako “Gradbena dela – ostala
nizka gradnja”, na naslednji način:
Cpij1 = Cpij • I
Ctij1 = Ctij • I
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10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna
na naslednji način:
KPij = (Aparcela • Cpij1 • Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Ctij1 • Dt)
KP = Σ KPij
(2) Površina funkcionalne parcele objekta in neto tlorisna površina objekta ter
vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se pridobi iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja ter določb Odloka.
(3) Površina funkcionalne parcele objekta in neto tlorisne površine objekta
za nezahtevne objekte, za katere ni potrebna izdelava projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, se pridobi iz zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za
gradnjo nezahtevnega objekta.
(4) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne
površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine funkcionalne
parcele objekta. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
(5) V primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, se smiselno
upoštevajo določbe veljavne zakonodaje in Odloka.
11. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta oziroma
spremembe namembnosti objekta se komunalni prispevek odmeri na način, da
se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in
komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se
komunalni prispevek zaračuna za njeno vrednost. V nasprotnem se komunalni
prispevek ne zaračuna in ne vrača. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz
naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi funkcionalni parceli objekta
ali njenem delu se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega
prispevka za obstoječe funkcionalne parcele objekta ali njen del pri izračunu
novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih
obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(3) Ob legalizaciji obstoječega objekta se zanj odmeri komunalni prispevek.
(4) Komunalni prispevek se bo na območju, ki se bo komunalno opremljalo
po uveljavitvi Odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa
opremljanja, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje
komunalne opreme. Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na
obravnavanem območju se bodo obračunali na podlagi 10. člena tega odloka,
ob upoštevanju določil 5. člena Odloka. To pomeni:
Cpij obstoječi + Cpij investicija
Cpij skupni =
Ctij skupni =
Ctij obstoječi + Ctij investicija
kjer je:		
Cpij skupni
Cpij, ki se odmeri na posameznem območju investicije,
Ctij, ki se odmeri na posameznem območju investicije,
Ctij skupni
Cpij obstoječi
Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov,
Ctij obstoječi
Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov,
Cpij investicija
Cpij, ki je predmet investicije,
Ctij investicija
Ctij, ki je predmet investicije.
IV. PODROBNEJŠA MERILA
12. člen
(razmerje med merilom funkcionalne parcele objekta in
neto tlorisne površine objekta)
Razmerje med merilom funkcionalne parcele objekta [Dp] in merilom neto
tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in
znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
13. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s pravilnikom o merilih za odmero komunalnega
prispevka predvidi za vso komunalno opremo, ki jo predstavlja predmetni Odlok,
in se določi po naslednjih kriterijih:
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Vrsta objekta
stanovanjske stavbe za posebne namene – CC-SI
11300
stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij – CC-SI: 124
rezervoarji, silosi in skladišča – CC-SI: 12520
stavbe splošnega družbenega pomena – CC-SI: 126
druge nestanovanjske stavbe – CC-SI: 127
ostale vrste stavb
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Faktor dejavnosti

0,70

1,00

V. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik
objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno
površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se odmeri:
- na zahtevo zavezanca,
- ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je
vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jo je vložil zavezanec, popolna,
- po uradni dolžnosti.
(2) Če investitor zahteva, da upravna enota v njegovem imenu vloži zahtevo za
odmero komunalnega prispevka, mora predložiti dodaten izvod vodilne mape
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če vlogo za odmero komunalnega prispevka vloži zavezanec sam, mora
predložiti izvod vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
na podlagi katerega pristojni organ pridobi potrebne podatke za odmero
komunalnega prispevka.
(4) Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati v roku 30 dni po
pravnomočnosti odločbe.
(5) O izvedenem plačilu komunalnega prispevka upravno enoto obvesti občina.
16. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne
stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali
delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene, na podlagi za to investicijo
sprejetega programa opremljanja, s pogodbo o opremljanju, v kateri se
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
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(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju mora investitor poravnati še
sorazmerni del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na
katero se bo priključeval.
(3) Občina in investitor skleneta pogodbo o priključitvi, če občina investitorju
obračuna komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, ki še ni
zgrajena, je pa vseeno mogoče zanjo obračunati komunalni prispevek.
17. člen
(stroški priključevanja)
(1) Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški
priključevanja objekta na komunalno opremo.
(2) Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni stroški zavezanca in ne
vplivajo na višino odmerjenega komunalnega prispevka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Sklep o povprečnih stroških
komunalne opreme v Občini Loška dolina v letu 1999 (Ur. l. RS, št. 69/99).
19. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se končajo na podlagi aktov, ki
so veljali pred uveljavitvijo Odloka.
20. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati 30. dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina.

Številka: 007-2/2013-1
Datum: 30. 5. 2013

Občina Loška dolina
Župan Janez KOMIDAR
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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/2007, 11/2011), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 21/2013) in 20. člena Statuta Občine Loška dolina
(Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Loška dolina na 18. redni seji
dne 30. 5. 2013 sprejel

ODLOK O PLAKATIRANJU IN
OGLAŠEVANJU V OBČINI LOŠKA DOLINA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Loška dolina (v nadaljevanju: občine)
ureja:
- postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za oglaševanje in plakatiranje
(v nadaljevanju: plakatna mesta),
- nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov,
transparentov, letakov, napisov in podobnih pojav ter
- nadzor in sankcioniranje kršitev tega Odloka.
2. člen
Plakatiranje in oglaševanje je dejavnost javnega pomena in se lahko izvaja le z
dovoljenjem upravnega organa (v nadaljevanju: občina).
Plakatiranje in oglaševanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z
oglasnimi sredstvi za slikovno in zvočno sporočanje širši javnosti.
Plakatiranje in oglaševanje je dovoljeno le na za to določenih plakatnih mestih
v skladu s določbami tega Odloka.
Plakatni objekti morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo prometa,
namembnosti prostora in ne kazijo videza okolja.
3. člen
Plakatna mesta so stalna ali začasna.
Stalno plakatno mesto je stalen prostor in oglasni objekt za nameščanje
plakatov in drugih vrst posredovanja pisnih obvestil in sporočil, namenjenih
širši javnosti. Stalna plakatna mesta so: panoji, samostojno stoječe table,
oglasne omarice, oglasni stebri, reklamni panoji, za plakatiranje opremljeni
drogovi javne razsvetljave, drogovi za nameščanje transparentov za oglaševanje
javnih prireditev in elektronski (digitalni) zasloni.
Začasno plakatno mesto je začasni premični objekt za plakatiranje. Začasna
plakatna mesta so prenosni panoji in transparenti, reklamni panoji na
prevoznih sredstvih in podobno, ki so namenjeni občasnemu plakatiranju in se
nameščajo s soglasjem občine ali drugim soglasjem.
Usmerjevalne table in označbe ulic, ki spadajo pod usmerjevalni in obvestilni
sistem, ter obvezne označbe po predpisih nimajo reklamnega značaja.
II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI PLAKATIRANJA IN OGLAŠEVANJA
1. Oglaševanje kot gospodarska dejavnost
4. člen
Na zemljiščih in objektih, na katerih ima Občina Loška dolina lastninsko,
stvarno ali drugo pravico, in na ostalih javnih površinah, se plakatiranje in
oglaševanje opravlja kot gospodarska dejavnost in jo lahko opravljajo pravne
osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost
in na podlagi javnega razpisa pridobijo pravico oglaševanja in obveščanja ter
pridobijo ustrezna soglasja in dovoljenja skladno s tem odlokom in drugimi
predpisi, ki urejajo to področje.
Namesto javnega razpisa lahko Občina Loška dolina dejavnost iz prejšnjega
odstavka na določenih ali vseh lokacijah izvaja tudi v lastni režiji ali za to
pooblasti podjetje, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je.

5. člen
Z izvajalci plakatiranja in oglaševanja, ki se izberejo z javnim razpisom, se
sklene pogodba za obdobje 5 let, s katero se določijo pravice in obveznosti
izvajalca ter višina nadomestila za opravljanje dejavnosti.
2. Oglaševanje za lastne potrebe
6. člen
Oglaševanje za lastne potrebe se izvaja z oglasnimi objekti: reklamne in
elektronske table, reklamni napisi na fasadah objektov, reklamne vitrine, mali
svetlobni panoji in prikazovalniki, reklamne zastave, prenosni ulični panoji,
napisi na javnih prevoznih ali drugih vozilih, oglaševanje z zvočnimi objekti.
Oglasni objekti iz prejšnjega odstavka se uporabljajo za oglaševanje za lastne
potrebe pravnih oziroma fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov
na njihovih poslovnih zgradbah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih in so vidni
ali slišni z javne površine. Lahko so postavljeni tudi na javnih površinah, vendar
samo, če ni na teh lokacijah v neposredni bližini možnosti oglaševanja z drugimi
vrstami reklamnih objektov.
3. Oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne kampanje
7. člen
Za potrebe volilne kampanje mora Občina Loška dolina brezplačno zagotoviti
vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini
o listi kandidatov ali kandidatu oziroma referendumskem vprašanju. Občina je
navedena plakatna mesta dolžna zagotavljati brezplačno.
8. člen
Za vsa vprašanja glede pogojev in načina oglaševanja za potrebe volilne
kampanje, vključno s sankcioniranjem kršitev plakatiranja v času volilne
kampanje se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski
kampanji.
9. člen
Za plakatiranje v času volilne kampanje ne veljajo določbe Odloka o občinskih
taksah v Občini Loška dolina.
4. Usmerjevalni in obvestilni sistem
10. člen
Usmerjevalni in obvestilni sistem obsega usmerjevalne table, označbe ulic,
obvestilne panoje in transparente.
Obvestilne in usmerjevalne znake ter njihove temelje in nosilce namešča
Občina Loška dolina.
III. POSTAVLJANJE OGLASNIH OBJEKTOV IN NAPRAV
11. člen
Vrste, oblike in lokacije objektov in naprav za plakatiranje se določi s sklepom
župana, na podlagi predloga, ki ga pripravi občinska uprava. Sklep se
dopolnjuje z novimi lokacijami po potrebi.
12. člen
Plakatne objekte postavljajo in z njimi upravljajo v skladu s tem odlokom pravne
osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe (v nadaljevanju:
izvajalci), ki so pridobili pravico na podlagi pogodbe z občino ali soglasja.
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Po prenehanju pravice postavljanja in upravljanja stalnega plakatnega objekta
ga mora izvajalec odstraniti v roku 8 dni. Premični plakatni objekt mora izvajalec
odstraniti v roku 2 dni po prenehanju pravice. V kolikor izvajalec ne odstrani
plakatni objekt v predpisanem roku, se ga odstrani na njegove stroške.
Izvajalci so dolžni plakatne objekte redno vzdrževati in jih po potrebi obnavljati.
Na okviru oziroma robu stalnega plakatnega objekta mora biti na vidnem mestu
označena firma oziroma ime izvajalca.
IV. POGOJI ZA POSTAVITEV PLAKATNIH OBJEKTOV IN NAPRAV
13. člen
Plakatnih objektov ni možno postaviti ali pritrditi v naslednjih primerih:
– če je predlagana postavitev v nasprotju s prostorskimi izvedbenimi akti,
– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi postavitev ovirala kmetijsko
obdelavo ali vzdrževanje, izjemoma je dovoljena postavitev na parcelno mejo,
– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je
na njem zgrajen zavarovan objekt in bi se s postavitvijo reklamnega objekta
degradirale njegove kvalitete,
– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali reklamne oznake,
pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost,
– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obvestila,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte,
obeležja, spomenike ali druge pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bo postavitev ovirala osnovno
namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost
zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih
oznak,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
Stalnih in začasnih plakatnih objektov ni možno nameščati v naslednjih primerih:
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah in drugih
podobnih objektih ter drevesih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta presega polovico
površine fasade.
14. člen
Po tem odloku je prepovedano:
- neodobreno plakatiranje na javnih mestih za plakatiranje,
- plakatiranje izven predpisanih mest za plakatiranje,
- lepljenje malih in velikih plakatov na zunanje površine izložb, stene, okna,
zidove, ograje ob stanovanjskih hišah, gradbiščne ograje, drevesa in
podobno,
- trositi propagandni material in ga zatikati ali lepiti na avtomobile,
- oglaševati z napisi v tlaku pločnika in po drugih utrjenih javnih površinah,
- prekrivati, odstranjevati, trgati ali drugače uničevati plakate in druge objave,
razen če gre za ukrepe tehničnega nadzora,
- pisati po plakatih ter samovoljno spreminjati njihovo vsebino in obliko, potem
ko so javno nameščeni,
- lepiti plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na dogodek, ki se
še ni zgodil.
15. člen
Obveščanje in reklamiranje na plakatnih objektih se mora izvajati v skladu
s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami ter kodeksom Slovenske
oglaševalske zbornice. Oglaševanje, ki bi bilo s svojo vsebino in sporočilom v
očitnem nasprotju z interesi javnega reda in miru, ni dovoljeno obešati.
V. IZDAJANJE DOVOLJENJ
16. člen
Za postavitev plakatnih objektov je potrebno ustrezno upravno dovoljenje
pristojnega organa v skladu s predpisi o graditvi objektov.
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17. člen
Za vse objekte in naprave za plakatiranje in oglaševanje je potrebno pridobiti
soglasje občinske uprave.
Soglasje občine se poda za določen čas oziroma največ za dobo petih let.
Soglasje se lahko pred pretekom določenega časa prekliče, če to zahtevajo novo
nastale prometne ali druge razmere, izgradnja komunalnih objektov in naprav,
če plakatni objekt ni več primeren ali potreben, če ni primerno vzdrževan ali če
niso izpolnjeni drugi pogoji iz soglasja občine.
S soglasjem se določi rok za postavitev plakatnega objekta. Če izvajalec v
predpisanem roku ne postavi plakatnega objekta, soglasje preneha veljati.
V soglasju se določi višino takse, ki jo je stranka dolžna plačati na podlagi
Odloka o občinskih taksah v Občini Loška dolina, takoj po postavitvi plakatnega
objekta oziroma takoj, ko nastane taksna obveznost.
Občina odkloni izdajo soglasja oziroma podaljšanja soglasja, če nameravana
postavitev plakatnega objekta ni zajeta v sklepu iz 11. člena tega Odloka ali če
je nasploh v nasprotju z določili Odloka.
18. člen
Za postavitev plakatnih objektov v varovalnih pasovih javnih cest je potrebno
pridobiti ustrezna soglasja pristojnih organov oziroma služb, v skladu z določili
področne zakonodaje.
Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen objekt za oglaševanje,
ki izpolnjuje pogoje in zahteve, določene s tem Odlokom, v območju, ki je
s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske
javne infrastrukture ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot
varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta za
oglaševanje pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.
VI. ODSTOPANJA
19. člen
Izjemoma je možno postaviti plakatne objekte na javnih površinah izven lokacij,
določenih v sklepu iz 11. člena tega Odloka, vendar le za določen čas in ob
izjemnih prireditvah (volitve, kulturne, športne in druge prireditve, ki promovirajo
kraj in okolico) ob splošnih pogojih iz tega Odloka.
20. člen
Plakatne objekte za lastne potrebe in objekte v okviru usmerjevalnega in
obvestilnega sistema je dovoljeno postaviti izven lokacij, določenih v sklepu iz
11. člena tega Odloka, če postavitev ni v nasprotju s 13. členom tega Odloka.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega Odloka opravlja medobčinska inšpekcija.
Če zavezanec plakatnih objektov, postavljenih v nasprotju s tem Odlokom,
ne odstrani oziroma si v roku ne pridobi dovoljenj in soglasij, jih pooblaščena
organizacija s strani občine odstrani na njegove stroške.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z globo se kaznuje za prekršek posameznik, samostojni podjetnik posameznik,
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pravno osebo, odgovorno osebo
pravne osebe in odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika:
– če stalne plakatne objekte, ki služijo za opravljanje storitev interesentom,
postavlja in nanje namešča plakate pravna ali fizična oseba, ki ni izvajalec,
– če izvajalci redno ne vzdržujejo in po potrebi ne obnavljajo plakatnih objektov,
– če izvajalci na stalnem plakatnem objektu ne označijo naziva svoje firme,
– kdor postavi plakatne objekte brez soglasja občine ali v nasprotju z izdanim
soglasjem,
– kdor namešča plakatne objekte na stene ali fasade objektov ter ne upošteva
fasadnih elementov zgradbe in maksimalne velikosti reklamne table,
– kdor v nasprotju z določili tega odloka lepi in namešča reklame, plakate in
transparente,
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– če izvajalci, pravne ali fizične osebe plakate, reklame in transparente, ki
niso primerni za nadaljnjo uporabo, ali je prenehal razlog, zaradi katerega so
nameščeni, in če le-teh ne odstranijo v predpisanem roku,
– kdor poškoduje plakatne objekte,
– kdor namesti ali nalepi plakate in transparente izven plakatnih mest.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje:
– posameznik v višini 100,00 €,
– samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, v višini 200,00 €,
– pravno osebo v višini 500,00 €,
– odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega
podjetnika posameznika 150,00 €.
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24. člen
Prvi javni razpis po tem Odloku se opravi do konca leta 2013. Vsi naslednji pa
vsaj dva meseca pred potekom veljavnosti izdanih soglasij oziroma dva meseca
pred potekom obdobja, za katero je sklenjena pogodba.
Dejavnost urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema se uskladi s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
najkasneje v dveh letih od uveljavitve Odloka.
25. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška
dolina.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Za vse plakatne objekte, ki so ob sprejetju tega Odloka že postavljeni, pritrjeni in
izobešeni brez ustreznih upravnih dovoljenj, si mora investitor pridobiti ustrezno
soglasje občine v skladu s pogoji Odloka ter upravno dovoljenje pristojnega
organa najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega Odloka.

Številka: 354-10/2013-1
Datum: 30. 5. 2013

Občina Loška dolina
Župan Janez KOMIDAR

Na podlagi člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) in
19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina »Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik«
(Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 42) je Občinski svet Občine Loška dolina na svoji 18. redni seji, dne 30. 5. 2013, sprejel

SKLEP o imenovanju vršilca dolžnosti
direktorja Javnega zavoda za kulturo in
turizem grad Snežnik
1. člen
Matjaž Žnidaršič, rojen 20. 8. 1967, stanujoč Rožnik 23, 1386 Stari trg pri Ložu se z dnem 1. 6. 2013 za dobo enega (1) leta imenuje za vršilca dolžnosti
direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik.
2. člen
Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina

Številka: 014-2/2013
Datum: 30. 5. 2013

Občina Loška dolina
Župan Janez KOMIDAR
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/2000) in 20. člena Odloka o simbolih, občinskem prazniku in
priznanjih v Občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 52/2000, Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 23) je Občinski svet Občine Loška dolina
na svoji 18. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel naslednji

PRAVILNIK
O PODELJEVANJU PRIZNANJ OBČINE LOŠKA DOLINA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se uredi postopek podeljevanja priznanj Občine Loška
dolina in način dela Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v
nadaljevanju: komisija) pri podeljevanju priznanj.

8. člen
Kuverte s predlogi odpre Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
na redni seji komisije. Seja komisije mora biti sklicana najkasneje do 15.
septembra.

2. člen
Priznanja Občine Loška dolina se podeljujejo na podlagi Odloka o simbolih,
občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina.

9. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi poročilo o
razpisu in predlog za podelitev priznanj.
Poročilo vsebuje navedbe o izpolnjevanju formalnih kriterijev kandidatov in
obrazložitve predlogov, kot so bili vloženi.
Predlog za podelitev sprejmejo člani komisije z večino glasov. Glasovanje je
javno ali tajno, o čemer odločijo člani komisije na sami seji.

3. člen
Komisija sprejme sklep o razpisu zbiranja predlogov za podelitev priznanj Občine
Loška dolina vsako leto najkasneje do 15. junija.
4. člen
Razpis se objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina in na spletni strani
občine in traja 45 dni.
Komisija lahko sprejme sklep, da se razpis objavi tudi v drugih sredstvih javnega
obveščanja.
5. člen
Razpis mora vsebovati navedbo:
- priznanja, ki se bodo podelila,
- kriterije za podelitev priznanj,
- podatke, ki jih morajo vsebovati predlogi in
- rok in način vložitve predlogov in naslovnika.
6. člen
Predlogi za podelitev občinskih priznanj morajo biti pisni in morajo vsebovati
navedbe razpisnih pogojev. Iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi
uspehi tistih, ki so predlagani za dodelitev občinskega priznanja.
Komisija obravnava podane predloge. V primeru, da je predlog pomanjkljiv,
lahko zahteva od predlagatelja dopolnitev predloga.
7. člen
Predlogi za podelitev občinskih priznanj se pošljejo po pošti ali se oddajo v
sprejemni pisarni na sedežu Občine Loška dolina v zaprti kuverti z oznako »ZA
RAZPIS – PRIZNANJE … (z navedbo priznanja, na katerega se predlog nanaša)
– NE ODPIRAJ«, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 1386 Stari trg pri Ložu.

10. člen
Komisija o predlogih odloča na nejavni seji, ki ji prisostvujejo samo vabljeni.
Na seji se piše zapisnik. V zapisniku mora biti med drugim navedena kratka
utemeljitev sklepa za vsako predlagano priznanje.
11. člen
Sklepi komisije se poročilom o razpisu in predlogom za podelitev priznanj
skupaj z obrazložitvami vseh pravilnih predlogov posredujejo županu občine
in občinskemu svetu. Občinski svet na zadnji seji pred občinskim praznikom
odloči o podelitvi priznanj.
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju
priznanj Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 6).

Številka: 01503-3/2001-4
Datum: 30. 5. 2013

Občina Loška dolina
Župan Janez KOMIDAR

