1. Splošni podatki
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju: Občina Črnomelj), ki jo zastopa
županja Mojca Čemas Stjepanovič, bo na podlagi Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in
drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 1/2014) v postopku javnega zbiranja
ponudb oz. javnega razpisa z najugodnejšim ponudnikom sklenila pogodbo o izvajanju plakatiranja in
oglaševanja na območju občine Črnomelj (mesto Črnomelj).
Podatki o naročniku:
Občina Črnomelj, ko jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič
Trg svobode 3
8340 Črnomelj
matična številka: 5880254
davčna številka: SI83111697
transakcijski račun pri Banki Slovenije, št. 01217-0100015850
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net
spletna stran: http://www.crnomelj.si

2. Povabilo k oddaji ponudbe
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo
pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi Javnega razpisa za pridobitev pravice
uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Črnomelj.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse
pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

3. Predmet in območje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je postavljanje oziroma namestitev objektov za oglaševanje na zemljiščih v
lasti Občine Črnomelj na območju mesta Črnomelj. Predmet javnega razpisa za oddajo oglasnih mest
je razdeljen v dva sklopa.
a) I sklop – postavitev oziroma namestitev oglasnih panojev (velikost enostranske oglasne
površine: 2,8m2) za plakatiranje na navedenih lokacijah v mestu Črnomelj:
Zap. Naselje
Lokacija opisno
Parc. št. in K.O.
Št. panojev oz.
št.
oglasnih mest
1 oglasno mesto
1
Črnomelj nasproti črnomaljskega 3/1 k.o. 1535-ČRNOMELJ
(tristrani)
gradu
1 oglasno mesto
2
Črnomelj pri železniški postaji
618 k.o. 1535-ČRNOMELJ
3

Črnomelj nasproti trgovine Lidl

225/19 k.o. 1535-ČRNOMELJ

(enostranski)
2 oglasna mesta
(enostranski)
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4

Črnomelj pred parkiriščem
Območno-obrtne
podjetniške zbornice
Črnomelj

958/2 k.o. 1535-ČRNOMELJ

1 oglasno mesto
(tristrani)

Izvajalec ima pravico do uporabe samo funkcionalnega dela zemljišča k oglaševalskemu objektu.

b) II sklop– postavitev reklamnih tabel (obešank) na drogove javne razsvetljave (velikost
enostranske oglasne površine: 1,5m2)ob občinskih cestah znotraj mesta Črnomelj:
Zap. št. Naselje
Lokacija opisno
Št. oglasnih mest
namenjenih za obešanke
1
Črnomelj
Kolodvorska cesta od hotela Lahinja
1
do železniške postaje (LK 054011)
2
Črnomelj
Ulica 21. oktobra (od zgornjega
5
semaforiziranega križišča pri pošti do
mosta pod železniško progo pred
naseljem Lokve)
3
Črnomelj
Ulica Kočevje (od h. št. 5 do h. št. 23)
8

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi
obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 1/2014) in javnega razpisa, pridobi
izvajalec pravico do uporabe lokacije za oglaševanje na zemljiščih v lasti Občine Črnomelj za dobo
treh let in možnost enkratnega podaljšanja pogodbe za enako obdobje, kot je bila pogodba sklenjena.
Občina Črnomelj in izvajalec, ki bo izbran na javnem razpisu, bosta sklenila pogodbo, s katero bosta
uredila vse medsebojne obveznosti in pravice.
Prijavitelj se mora prijaviti za oba sklopa lokacij skupaj.

4. Začetek in čas trajanja pogodbenega razmerja

Začetek pogodbenega razmerja je predviden z dnem podpisa pogodbe, ki bo predvidoma v
mesecu februarju 2018 za obdobje treh let z možnostjo enkratnega podaljšanja pogodbe za
enako obdobje, kot je bila sklenjena.

5. Pogoji, ki jih mora vsebovati ponudba oz. jih morajo izpolnjevati ponudniki

5.1 Osnovna sposobnost
-

da je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
da bo ponudnik objekte za oglaševanje izdelal v skladu z veljavnim Odlokom o oglaševanju,
plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj ter da bodo objekti
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-

-

-

za oglaševanje opremljeni z logotipom ponudnika, kar potrjuje s podpisano izjavo (Obrazec 3
– Izjava);
da ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi kapacitetami, delovnimi
sredstvi ter ostalimi pripravami, ki so potrebne za uspešno izvajanje predmeta javnega
razpisa, kar potrjuje s podpisano izjavo (Obrazec 3 – Izjava);
da je ponudnik že opravljal dela na področju oglaševanja (trženje ali oblikovanje) vsaj v eni
občini. Ponudnik je za opravljena referenčna dela dolžan predložiti ustrezno dokazilo
(Obrazec 4 – Referenčno potrdilo);
da ponudnik prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z
opravljanjem dejavnosti lahko povzročil tretji osebi.

5.2. Ekonomsko – finančna sposobnost
-

da je ponudnik finančno sposoben za izvedbo predmeta javnega razpisa, kar potrjuje s
podpisano izjavo (Obrazec 3 – Izjava);
da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Črnomelj, kar potrjuje s podpisano
izjavo (Obrazec 3 – Izjava);
da ima ponudnik poravnane vse davke in ostale obveznosti do RS, kar potrjuje s priloženim
potrdilom Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni in podpisano izjavo (Obrazec 3
– Izjava);

6. Pogoji, ki se jih opredeli na lokacijo in način rabe javne površine
-

oglaševalec mora objekte za oglaševanje označiti z imenom podjetja;
oglaševalec je dolžan redno vzdrževati in obnavljati objekte za oglaševanje ter skrbeti za
urejenost njihove okolice in sam skrbeti za oglaševanje;
poškodovane plakate mora oglaševalec takoj zamenjati z novimi oziroma prazna mesta
estetsko prelepiti ter skrbeti za urejen videz;
oglaševalec mora pri izvajanju dejavnosti plakatiranja in oglaševanja upoštevati veljavno
področno zakonodajo;
oglaševalec mora v roku dveh mesecev pred potekom pogodbenega roka Občino Črnomelj
obvestiti o svoji odločitvi glede obnovitve pogodbenega razmerja;
oglaševalec mora po preteku roka določenega v pogodbi (v primeru, ko obnovitev pogodbe
ni več mogoča), objekteza oglaševanje v najkrajšem možnem času (ki ne sme biti daljši od 15
dni) odstraniti;

Obveznosti oglaševalca so tudi naslednje:
- da rešuje reklamacije naročnikov oglaševanja v skladu s poslovno doktrino,
- da redno poravnava obveznosti iz najemne pogodbe z občino,
- da vodi evidenco v knjigi oglaševanja.

7. Merilo za izbor – višina nadomestila za uporabo javne površine
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena / enoto, ki mora biti v ponudbi izražena v EUR z
vključenim DDV.
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I.

Sklop – letna najemnina za postavitev oziroma namestitev ene oglasne površine oglasnega
panoja znaša minimalno 80,00 EUR (brez DDV). Na lokaciji, kjer je predviden tristrani
oglasni pano, se obračunajo dve enostranski oglasni površini.

II.

Sklop – Letna najemnina za postavitev oziroma namestitev reklamne table (obešanke) na
drogu javne razsvetljave znaša minimalno 80,00 EUR (brez DDV).

V obeh razpisanih sklopih (sklop I in sklop II), mora prijavitelj sam investirati v oglasne objekte.

8. Pogoji glede oblikovanja
a) Sklop I:
Oglasni panoji se lahko postavijo do površine 2,8m2 in so enotno oblikovani glede na druge obstoječe
oglasne panoje v mestu Črnomelj (Priloga 1 – Fotografija). Na oglasne panoje se lepijo ali nameščajo
oglasna sredstva (t.j. reklamna in druga aktualna obvestila).
Konstrukcija mora biti iz nerjavečega materiala. Barve konstrukcije oziroma okvirjev naj bodo v sivi
kovinski barvi (mat inox, crom ali aluminij). Oglasni panoji morajo biti opremljeni z logotipom
ponudnika/oglaševalca.
Upoštevati je potrebno vsa določila veljavnega Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in
drugi signalizaciji v občini Črnomelj.
Konstrukcijo in grafični prikaz oziroma izgled oglasnega panoja mora ponudnik priložiti k ponudbi.
b) Sklop II:
Reklamne table (obešanke) na drogovih javne razsvetljave se lahko postavijo do površine 1,5m2.
Konstrukcijo in grafični prikaz oziroma izgled obešank za ta sklop mora ponudnik priložiti k ponudbi.
Upoštevati je potrebno vsa določila veljavnega Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in
drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj.

9. Predložitev in odpiranje ponudb
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena oziroma prispe na naslov naročnika do vključno
torka, 13.02.2018, najkasneje do 12.00 ure, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga – javni
razpis – oglaševanje«. Naslov ponudnika mora biti označen na hrbtni strani.
Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.
Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele pravočasno na zgoraj navedeni naslov.
Odpiranje ponudb bo istega dne v prostorih Občine Črnomelj (sejna soba).
Odpiranje ponudb ni javno.
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10. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora v prijavi predložiti naslednje obrazce oziroma dokumente:
- Obrazec 1 (Podatki o ponudniku)
- Obrazec 2 (Ponudba)
- Obrazec 3 (Izjava)
- Obrazec 4 (Referenčno potrdilo)
- Obrazec 5 (Vzorec pogodbe)
Vzorec pogodbe mora biti parafiran, žigosan in podpisan s strani ponudnika, na zadnji strani
vzorca pogodbe.
PRILOGE:
- Grafični prikaz konstrukcije in fotografija oglasnega objekta (za sklop I – oglasni pano in sklop
II - obešanka);
- Potrdilo Davčne uprave RS o poravnanih davkih in ostalih obveznostih do RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.

11. Izločitveni faktorji
Pred odpiranjem ponudb:
- če ponudba ni pravočasno prispela,
- če ponudba ni bila pravilno opremljena.

12. Roki: Izbor izvajalca in sklenitev pogodbe
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb oziroma
po roku za dopolnitev vlog. Ponudniki bodo prejeli obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika na
predmetnem javnem razpisu.
Občina Črnomelj si pridržuje pravico, da po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z nobenim
ponudnikom.

13. Odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom
Ponudniki lahko dobijo dodatne pisne informacije na pisna vprašanja, poslana na elektronski naslov:
tanja.peteh@crnomelj.si, in sicer poslana najkasneje do torka, 06.02.2018do 10.00 ure.

14. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti oziroma dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo
ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika.
Vsak odgovor, pojasnilo, sprememba ali dopolnitev bo ponudnikom posredovana na spletni strani
Občine Črnomelj (http://www. Crnomelj.si) in postane del razpisne dokumentacije.
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V primeru, da bo naročnik bistveno spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo po potrebi
podaljšal rok za oddajo ponudb.

15. Druge informacije in opozorila Občine Črnomelj
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani
občine: http://www.crnomelj.si/obcina-2/javni-razpisi-in-objave/javni-razpisi

ŽUPANJA OBČINE ČRNOMELJ
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.
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Obrazec 1 – Podatki o ponudniku

PONUDNIK:

Naziv ponudnika:

__________________________________________________

Sedež ponudnika:

__________________________________________________

Davčna št. oz. ID za DDV ponud.: _________________________________________________
Matična št.:

__________________________________________________

Kontaktna oseba:

__________________________________________________

Elektronski naslov
kontaktne osebe:

__________________________________________________

Telefon:

__________________________________________________

Številka TRR-ja z
navedbo banke:

__________________________________________________

Odgovorna oseba za
podpis pogodbe:

__________________________________________________

Kontaktna oseba:

___________________________________________________

Kraj in datum: _______________

žig

Ponudnik: __________________
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Obrazec 2 – Ponudba

PONUDBA
PONUDNIK: ________________________________________________________________________
v skladu z razpisnimi pogoji, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije, ponuja:
-

za vsako nameščeno oglasno površino letno najemnino v višini _______ EUR (brez DDV) oz.
_______ EUR (z DDV).

-

za vsako nameščeno reklamno tablo (obešanko) na drogu javne razsvetljave letno najemnino
v višini ________ EUR (brez DDV) oz. _________ EUR (z DDV).

Specifikacija ponudbe izražena v EUR:
Št.
oglasnih Cena/Oglasno
površin
površino
Oglasna površina oglasnega
7
panoja
Obešanka
14
Skupaj cena brez DDV:
DDV:
Skupaj cena z DDV:

Skupaj
DDV)

cena

(brez

Veljavnost ponudbe:
___________________________________________________
Opomba: Ponudba mora biti veljavna vsaj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

Kraj in datum: _______________

žig

Ponudnik: __________________
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Obrazec 3 – Izjava

IZJAVA
PONUDNIK: ________________________________________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA:
Spodaj podpisani zastopnik / pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni javni razpis
izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije, kakor tudi z
veljavnim Odlokom o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini
Črnomelj, za navedeni javni razpis ter jih v celoti sprejmemo.

Izjavljamo:
1. da sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije in bomo z naročnikom sklenili pogodbo v
skladu z njimi;
2. da bomo postavili tolikšno število predmetov oglaševanja kot jih je dovoljeno na posameznih
lokacijah oziroma v posameznem sklopu;
3. da smo registrirani v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa;
4. da bomo objekte za oglaševanje izdelali v skladu z veljavnim Odlokom o oglaševanju,
plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj ter da bodo objekti
in naprave opremljeni z logotipom ponudnika;
5. da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi, tehničnimi kapacitetami in delovnimi sredstvi ter
ostalimi pripravami, ki so potrebne za uspešno izvajanje predmeta razpisa;
6. da smo finančnosposobni za izvajanje predmeta razpisa;
7. da imamo poravnane vse davke in ostale obveznosti do Republike Slovenije;
8. da imamo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Črnomelj;
9. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih
okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi izvajanja predmeta razpisa, za katerega se
prijavljamo;
10. da prevzemamo odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem
dejavnosti lahko povzročili tretji osebi;
11. da so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični.

Zgoraj navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil in soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega razpisa pridobi
podatke iz uradnih evidenc.
PRILOGA:
- Potrdilo Davčne uprave RS o poravnanih davkih in ostalih obveznostih do RS (ki ne sme biti
starejše od 30 dni);
- Grafični prikaz konstrukcije in fotografija oglasnih objektov;

Kraj in datum: _______________

žig

Ponudnik: __________________

10/16

Obrazec 4 – Referenčno potrdilo

Naziv in naslov potrjevalca reference:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kontaktna oseba (ime in priimek):
___________________________________________________________________
e-naslov in telefonska številka:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je
Naziv ponudnika

izvedel dela iz področja oglaševanja (katera
dela)
po pogodbi z nazivom in številko
z dne
v obdobju od
do
Posel je zaključen ter je bil izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili
pogodbe.
Kraj in datum:
Ime in priimek odgovorne osebe
potrjevalca reference:

(žig in podpis)

OPOMBE:
1. Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle.
2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali
na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo
upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval
naknadno predložitev teh potrdil.
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Obrazec 5 – Vzorec pogodbe

POGODBA O PRIDOBITVI PRAVICE UPORABE LOKACIJ ZA
OGLAŠEVANJE NA NEPREMIČNINAH V LASTI OBČINE ČRNOMELJ

Pogodbeni stranki:
NAROČNIK:

OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.
ID št.: SI 83111697
EZR: SI56 01217-0100015850, odprt pri Banki Slovenije,

IZVAJALEC:

______________________________________________________________,
Identifikacijska številka za DDV: SI ______________________,
ki ga zastopa direktor ________________________________,
Transakcijski račun: _______________, odprt pri ______________________,

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da:
- je bil dne _________________ na spletni strani Občine Črnomelj (www.crnomelj.si) objavljen
Javni razpis za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti
Občine Črnomelj (v nadaljevanju: javni razpis),
- je bil kot najugodnejši ponudnik izbran _____________________.

2. člen
Predmet pogodbe je namestitev, odstranitev, trženje in vzdrževanje objektov za oglaševanje na
nepremičninah v lasti Občine Črnomelj, na podlagi izvedenega javnega razpisa in izvajalčeve ponudbe
št. ____________ z dne ______________, ki je sestavni del te pogodbe.
Za postavljanje oziroma namestitev oglasnih panojev za plakatiranje na nepremičninah v lasti Občine
Črnomelj na predmetnih lokacijah se smiselno upoštevajo določbe veljavnega Odloka o oglaševanju,
plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj (Ur.l.RS, št. 1/14) – v
nadaljevanju: Odlok o oglaševanju.

3. člen
Izvajalec pridobi na podlagi javnega razpisa pravico uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah
v lasti Občine Črnomelj. Lokacije so opredeljene v grafičnih prilogah, ki prav tako postanejo sestavni
del te pogodbe ter se lahko spreminjajo po predhodni strokovni presoji, upoštevaje določbe
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občinskih prostorskih predpisov, Odloka o oglaševanju in skladno s Seznamom oglasnih mest. V
grafičnih prilogah so mikrolokacije opredeljene za vsako posamično parcelno številko.

4. člen
Izvajalec se obvezuje postaviti in vzdrževati objekte za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine
Črnomelj v skladu z veljavnim Odlokom o oglaševanju.

5. Člen
-

Letna najemnina za eno nameščeno oglasno površino oglasnega panoja na zemljišču v lasti
Občine Črnomelj znaša __________ EUR (brez DDV) oz. _________ EUR (z DDV).

-

Letna najemnina za eno postavljeno oziroma nameščeno reklamno tablo (obešanko) na
drogu javne razsvetljave (za en objekt) v lasti Občine Črnomelj znaša ________ EUR (brez
DDV) oz. _________ EUR (z DDV).

Število oglasnih površin na oglasnih panojih v lasti občine Črnomelj je 7 in je fiksno, njihova lokacija
pa se lahko v času trajanja pogodbe skladno z določili 3. člena pogodbe spreminja.
Število reklamnih tabel (obešank) na drogovih javne razsvetljave v lasti občine Črnomelj je 14 in je
fiksno. Njihova zasedenost z reklamnimi obvestili se lahko v času trajanja pogodbe spreminja.
Spremembo števila reklamnih obvestil in obdobja zasedenosti z njimi sporoča izvajalec Občini sproti
ob nastanku spremembe.
Davek na dodano vrednost (DDV) je vključen v ceno in bremeni izvajalca.
Najemnik je dolžan poravnati najemnino za vse oglasne površine na oglasnih panojih in za z
reklamnimi obvestili zasedene reklamne table na drogovih javne razsvetljave v dveh obrokih, in sicer
najkasneje do 15.07. za prvo polovico leta in najkasneje do 15.01. za drugo polovico leta, vse v roku 8
dni od izstavitve računa – na TRR račun Občine Črnomelj, 01217-0100015850 odprt pri Banki
Slovenije. Najemniku se oglasne površine oglasnih objektov začnejo obračunavati z dnem postavitve
oglasnih objektov.
V primeru zamude s plačilom bo naročnik poslal izvajalcu pisni opomin s priporočeno pošto. V kolikor
izvajalec tudi v roku 30 dni po prejemu pismenega opomina ne poravna obveznosti, lahko naročnik
prekine pogodbo brez odpovednega roka.

6. člen
Obveznosti izvajalca so:
- da na lastne stroške redno vzdržuje in obnavlja objekte za plakatiranje in oglaševanje ter
skrbi za urejenost njihove neposredne okolice,
- da poškodovane plakate, časovno neaktualna reklamna sporočila takoj zamenja z novimi oz.
prazna mesta estetsko prelepi ter poskrbi za urejen videz,
- da pri izvajanju dejavnosti plakatiranja in oglaševanja upošteva veljavno področno
zakonodajo ter druge veljavne predpise Republike Slovenije in občine,
- da je vsebina oglasov v skladu z veljavno zakonodajo,
- da upošteva prepovedi glede vsebin reklamnih sporočil,
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-

da reklamna sporočila objavlja v slovenskem jeziku, razen v primeru mednarodnih akcij ali ko
reklamnega sporočila ni moč smiselno prevesti;
da na svoje stroške sanira morebitne poškodbe na drogovih javne razsvetljave, ki bi nastale
zaradi oglaševanja,
da vsak objekt za plakatiranje in oglaševanje označi z logotipom svojega podjetja.

Izvajalec se obveže, da bo o dnevu postavitve reklamnih objektov (t.j. oglasnih panojev in reklamnih
tabel oz. obešank na drogovih javne razsvetljave), predhodno obvestil naročnika.

7. člen
V primeru, da bi bilo potrebno zaradi sprememb prostorske ureditve posegov v prostor ali v
infrastrukturo, trajno ali začasno odstraniti posamezni objekt za oglaševanje, se izvajalec obvezuje to
storiti na lastne stroške, občina pa se obvezuje nadomestiti lokacijo za odstranjeni objekt
oglaševanja.

8. člen
Občina Črnomelj ima pravico z enostransko izjavo s takojšnjim učinkom odstopiti od pogodbe ob
izpolnitvi enega od naslednjih pogojev:
- v primeru neplačevanja pogodbenih obveznosti v skladu s 5. členom te pogodbe,
- če izvajalec zanemarja izgled objektov za oglaševanje ali krši katero od obveznosti iz 6. člena
te pogodbe in nepravilnosti tudi po danem roku ne odpravi.
Občina Črnomelj na pomanjkljivosti iz druge alineje prvega odstavka tega člena pisno obvesti
izvajalca in mu določi rok za odpravo nepravilnosti, ki ne more biti krajši od 15 dni po prejemu
opomina. Da je pomanjkljivost odpravljena, se šteje tudi v primeru, ko izvajalec začne odpravljati
pomanjkljivosti v danem roku, vendar le to dokonča po roku.

9. člen
Vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, lahko izvajalec v celoti ali deloma prenese na
drugo pravno osebo samo ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.
V primeru reorganizacije oz. prenehanja izvajalca, preidejo oglasni objekti in z njimi povezane pravice
in obveznosti na pravnega naslednika izvajalca.

10. člen
Oglaševalec mora po preteku pogodbenega roka, objekte za oglaševanje v najkrajšem možnem času
(največ v roku 15 dni) odstraniti. kolikor tega ne stori, odstrani oglaševalske objekte naročnik, na
stroške izvajalca oglaševanja.

11. člen
Pogodba preneha:
- s potekom veljavnosti pogodbe,
- sporazumno,
- izredno, v primerih iz 8. člena te pogodbe.
Odpovedni rok je dva (2) meseca in začne teči naslednji dan po vročeni pisni odpovedi.
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12. člen
Na osnovi prvega odstavka 14. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št.
69/11-UPB) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno
korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku,
je pogodba nična.

13. člen
Pogodba se sklepa za določen čas, in sicer za dobo 3 let, šteto od dneva podpisa pogodbe do
________________.
V kolikor izvajalec izpolnjuje vse obveznosti skladno z Odlokom in skladno s to pogodbo, se obdobje iz
prvega odstavka tega člena lahko enkrat podaljša za enako obdobje kot je bila sklenjena, na vlogo
izvajalca, katero mora izvajalec vložiti najmanj dva meseca pred iztekom pogodbe. Pogodbeno
razmerje se podaljša z aneksom k osnovni pogodbi.

14. člen
Pooblaščena predstavnika po tej pogodbi sta:
- s strani Občine Črnomelj: Božidar Brajkovič, Oddelek za gospodarske dejavnosti in razvoj
podeželja.
- s strani izvajalca: _____________________________________________________________.

15. člen
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe izvaja Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine.
Izvajalec je dolžan omogočiti vpogled v vso dokumentacijo, ki je vezana na izvajane te pogodbe.

16. člen
Glede medsebojnih razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se smiselno uporabljajo določila Zakona o
obligacijskih razmerjih.
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem
sporazumno, sicer odloči pristojno sodišče.

17. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklepajo v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.
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18. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporabljati pa se začne
naslednji dan po podpisu. Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Priloge (sestavni del pogodbe):
1. Ponudba št. _________ z dne ________
2. Grafične prilogez mikrolokacijami

Številka: _________________

Številka: _________________

Datum: __________________

Datum: __________________

Naročnik:
OBČINA ČRNOMELJ

Izvajalec:
______________________

Županja:
Mojca Čemas Stjepanovič

Direktor:
______________________
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Priloga 1 (Fotografiji obstoječega oglasnega panoja v mestu Črnomelj)
1.)

2.)
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