
 

 

OBČ IN A   POL JČA N E  

O  b  č  i  n  s  k  a   u  p  r  a  v  a   
Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029  220         fax: 02 8029 226         e-mail: obcina@poljcane.si 

 
 

VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PLAKATIRANJE 

IN PRIJAVA TAKSNE OBVEZNOSTI 
 

 

PODATKI O VLAGATELJU 

Ime in priimek oz. naziv podjetja  

Naslov  (ulica, hišna  št., pošta)  

Telefon  

e-mail  

Ime in priimek zakonitega zastopnika  

Davčna številka   

 

 

PODATKI O DOGODKU IN PLAKATIRANJU 

Datum in namen dogodka 

zaradi katerega se plakatira 

 

Skupno število plakatov  

Velikost plakatov A4       A3      A2     A1   

Časovno obdobje plakatiranja  (od – do)  

 

Drugo 
 

 

 

 

 

Seznanjen sem, da moram v roku treh dni po datumu prireditve odstraniti plakate s plakatnih mest na 

svoje stroške. 

Seznanjen sem z vsebino Odloka o plakatiranju na območju Občine Poljčane (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 33/2011). 

 

 

Podpis in žig organizatorja: 

 

_______________________ 

 

 

 



OBVESTILO VLAGATELJU 

 
Pri lepljenju in nameščanje plakatov, oglasov, transparentov in podobnih objav na območju Občine 

Poljčane je potrebno upoštevat določila Odloka o plakatiranju na območju Občine Poljčane 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2011). 

 

Na plakatna mesta se lahko nameščajo  samo plakati, ki so ožigosani s strani občinske uprave Občine 

Poljčane in označeni z datumom začetka in datumom zaključka oglaševanja, ter je zanje vnaprej 

plačana občinska taksa.  Višina takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke. 

Vrednost točke je 0,20 EUR. 

Za plakatiranje po tem odloku se plača taksa od velikosti plakata ali transparenta: 

- velikost do vključno A4 format – 3 točke za vsak plakat za obdobje 7 dni 

- velikost do vključno A3 format – 4 točke za vsak plakat za obdobje 7 dni 

- velikost do vključno A2 format – 5 točke za vsak plakat za obdobje 7 dni 

- velikost do vključno A1 format – 6 točke za vsak plakat za obdobje 7 dni. 

 

Takse za plakatiranje ne plačuje Občina Poljčane, vaški odbori Občine Poljčane in javni zavodi, 

katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Poljčane. 

Plačila takse za plakatiranje so oproščene humanitarne, zdravstvene, kulturne, vzgojne, športne in 

verske organizacije oziroma skupnosti, kadar gre za nameščanje splošnih obvestil občanom brez 

profitne vsebine sporočil. 

Plačila takse za plakatiranje so oproščena vsa društva s sedežem v Občini Poljčane pri oglaševanju 

zadev iz njihove osnovne dejavnosti. 

 

Plakati se lepijo najdlje za obdobje do 28 dni. Plakate je potrebno v roku treh dni po izvedenem 

dogodku ali prireditvi tudi odstraniti. Če stranka sama ne odstrani plakatov, jih na stroške stranke 

odstrani občinska uprava. 

 

Po tem odloku je prepovedano: 

- samovoljno plakatiranje na javnih mestih za plakatiranje, na katerih ima pravico plakatirati samo 

izvajalec; 

- na javnih mestih za plakatiranje nameščati oziroma plakatirati plakate in transparente, ki niso 

predhodno ožigosani s strani občinske uprave in označeni z datumom pričetka in datumom zaključka 

oglaševanja; 

 plakatiranje izven predpisanih mest za plakatiranje; 

- trositi obvestila in letake po javnih površinah in površinah v lasti občine; 

- prekrivati, odstranjevati, trgati ali drugače uničevati plakate in druge objave, razen če gre za ukrepe 

nadzora; 

- pisati po plakatih in samovoljno spreminjati njihovo vsebino in obliko, potem ko so javno 

nameščeni; 

- nameščati plakate, letake in druga sporočila ter oglase, ki oglašujejo izdelke in storitve, katerih 

oglaševanje ni zakonsko dovoljeno. 

 


