
 

 

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci  

 

 

tel. 02 541 35 47  fax. 02 541 35 70 

komuna@beltinci.si  

SPLOŠNI POGOJI PLAKATIRANJA 

 

1. člen 

Splošni pogoji plakatiranja opredeljujejo podrobnosti izvedbe plakatiranja, ki ga izvaja Komuna, javno 

komunalno podjetje Beltinci d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) na območju Občine Beltinci na podlagi 

Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci (Ur. l. RS št. 100/2011) in sklenjene Pogodbe o 

izvajanju dejavnosti plakatiranja.  

 

2. člen  

Plakatiranje zajema sprejem plakatov, ustrezna označitev plakatov, nameščanje plakatov in 

odstranitev plakatov.  

 

3. člen 

Naročila za plakatiranje se sprejemajo v delovnem času v poslovnih prostorih izvajalca, kot tudi vse 

morebitne spremembe in dopolnitve.  

 

Pogoj za izstavitev računa in pričetek plakatiranja je veljavna naročilnica, ki mora vsebovati popolne 

podatke o naročniku storitve ali plačilo stroškov plakatiranja pred samim nameščanjem na gotovinski 

blagajni podjetja ali na TRR številka 02346-0089970790.  

 

Naročnik lahko z izvajalcem sklene pogodbo o plakatiranju, v kateri se opredelijo plačilni pogoji 

plakatiranja. Naročnik, ki nima poravnanih zapadlih obveznosti, ne more naročiti plakatiranja oziroma 

se izvedbo plakatiranja lahko odkloni. 

 

4. člen 

Minimalno število plakatov za namestitev, ki jih mora dostaviti naročnik je 5, na željo naročnika pa se 

lahko namesti manjše število plakatov, pri čemer je cena nameščanja enaka ceni nameščanja 5 

plakatov. 

 

Minimalno obdobje nameščanje je 6 dni, na željo naročnika je lahko namestitev plakata za manjše 

obdobje, pri čemer je cena nameščanja enaka obdobju 6 dni.  

 

5. člen 

Namestitev plakatov predvidoma traja 1 dan, v kolikor ni moteno s strani nepredvidljivih okoliščin 

(vremenske razmere, zapore cest, idr.). V tem primeru se namestitev plakatov opravi naslednji dan.  

 

 

6. člen 

Plakatiranje se izvaja v torek in četrtek.  
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Plakati morajo biti dostavljeni na naslov izvajalca najkasneje v torek do 10. ure oziroma v četrtek do 

10. ure. V kolikor je ta dan, dela prost dan, velja to za prvi naslednji delovni dan. V primeru zakasnitve 

dostave plakatov ima izvajalec pravico prestaviti plakatiranje na naslednji možni termin.  

 

Za plakatiranje izven predvidenih terminov je možna na podlagi dogovora z izvajalcem. V tem 

primeru se cena plakatiranja poveča za 20 %.  

 

7. člen 

Odgovornost za izgled in vsebino plakatov in ostalih oglasnih sporočil ter spoštovanje zakonskih 

predpisov nosi naročnik sam.  

 

8.  člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo plakate naročnika enakomerno porazdelil po lokacijah. Naročnik nima 

možnosti izbire lokacij, lahko pa izrazi želje, ki se v okviru možnosti upoštevajo. 

 

9. člen 

Osnova za obračun plakatiranja je plakatno mesto velikosti B1 (100cm x 70 cm) pokončno oziroma B0 

(100cmx140 cm).  

 

10. člen 

Izvajalec sproti nadzoruje stanje na terenu in odpravlja nepravilnosti. Izvajalec ne odgovarja za škodo 

povzročeno s strani tretje osebe.  

 

V primeru ko naročnik ne dostavi rezervnih oziroma nadomestnih plakatov, ima izvajalec pravico 

nadomestiti potrgane in kakorkoli poškodovane plakate z drugimi plakati, naročnik pa nima pravice 

uveljavljati zahteve po znižanju plačila. 

 

11. člen 

Reklamacije se upoštevajo v kolikor naročnik natančno opredeli napake. Izvajalec se obvezuje, da bo 

napake odpravil najkasneje v roku 24 ur od prejema pisne reklamacije. Reklamacije po poteku 

plakatne akcije se ne upoštevajo. 

 

12. člen 

Splošni pogoji plakatiranja pričnejo veljati z dnem 01.04.2013 in so objavljeni na spletni strani 

www.komuna-beltinci.si.  

 

Beltinci, 26.03.2013 

 Direktor 

 Janez Senica 

 


