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ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE OČINSKEGA SVETNIKA, GOSPODA
VINKA ZOBCA, IZRAŽENO NA 6. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:
Vinko Zobec je postavil vprašanje, kdo in kako izvaja nadzor nad plakatiranjem in
parkirišči? Ali so že bile izvršene kakšne sankcije v zvezi s plakatiranjem? Glede plakatnih
mest pove, da so še vedno nameščena stara navodila iz bivše KS. Predlaga, da se posodobi.
V nadaljevanju g. Zobec izpostavi problematiko parkirišč pri OŠ Poljčane. V mesecu
septembru so na parkirišču pri OŠ Poljčane bila parkirana vozila delavcev, ki so delali na
terenu. Vozila so bila parkirana na parkirnih mestih teden dni. Postavi vprašanje: Kako v
bodoče ravnati v takšnem primeru, ko se ugotovi, da je na parkirišču vozilo, ki ne spada na
parkirišče?
Odgovor:
Plakatiranje na območju Občine Poljčane ureja Odlok o plakatiranju na območju Občine
Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2011).
Medobčinski inšpektorat in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole izvaja
nadzor nad izvajanjem določil navedenega odloka. Največkrat gre za kršitve, ko plakati niso
predhodno ožigosani s strani občinske uprave ter poškodovanje nameščenih plakatov.
Tehnični nadzor nad plakatiranjem na javnih mestih za plakatiranje opravlja občinska uprava.
Medobčinski inšpektorat in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole je
občinski upravi podal pobudo, da se na plakatnih mestih zamenjajo stara obvestila o
plakatiranju. Prav tako so bila, po uveljavitvi navedenega odloka, na plakatnih mestih
nameščena natisnjena obvestila s pravili o plakatiranju.
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13) določa prometna pravila
ravnanja v cestnem prometu. Ustavitev in parkiranje ureja 65. člen, ki predpisuje tudi sankcije
za kršitelje. Nadzor nad izvajanjem navedenih določil je v pristojnosti policije in občinskega
redarstva.
V kolikor želite podrobnejše informacije smo vam na voljo.
S spoštovanjem.
mag. Robert Vrečko
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