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MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov
in pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen 
izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in 
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača—Koper (ZIUGDT)

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)
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Župan Mestne občine Velenje na podlagi 5. člen Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 
28/11 - odl. US, 98/13 in 8/15) ter Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/12) izdaja 

ODREDBO
o določitvi plakatnih mest za brezplačno 

nameščanje plakatov in pogoje za pridobitev 
pravice do uporabe plakatnih mest
za namen izvedbe zakonodajnega 

referenduma o Zakonu o izgradnji, 
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom 
železniške proge Divača—Koper (ZIUGDT)

1. člen
S to odredbo se podrobneje ureja način in pogoji lepljenja 
ter nameščanja plakatov z referendumsko propagandnimi 
sporočili (v nadaljnjem besedilu plakati) v času referendumske 
kampanje za namen izvedbe zakonodajnega referenduma o 
Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom 
železniške proge Divača—Koper (ZIUGDT), ki bo potekal v 
nedeljo, 24. 9. 2017.

2. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno na brezplačnih 
oglaševalnih mestih iz te odredbe.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev 
referendumske kampanje je prepovedano.
V času referendumskega molka je prepovedano lepiti oziroma 
nameščati plakate.
Referendumska kampanja se lahko začne najprej �0 dni pred 
dnem glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred 
dnem glasovanja.

�. člen
Mestna občina Velenje zagotavlja vsem organizatorjem 
referendumske kampanje brezplačno lepljenje in nameščanje 
plakatov na stalnih oglaševalnih mestih, ki so navedena v 
prilogi 1 te odredbe. Plakat je lahko največje velikosti 100 cm x 
70 cm. Na teh oglaševalnih mestih bo plakate nameščal samo 
pogodbeni najemnik oglaševalnih mest. V skladu z načelom 
enakopravnosti organizatorjev referendumske kampanje bodo 
brezplačna stalna oglaševalna mesta, navedena v prilogi 
1, razdeljena na oštevilčeno mrežo polj, lokacija plakatov za 
posameznega organizatorja referendumske kampanje pa se 
določi z javnim žrebom, ki bo v sejni sobi št. 107/I, ki se nahaja 
v 1. nadstropju Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v 
četrtek, dne 24. 8. 2017, ob 11. uri.
Organizatorjem referendumske kampanje, katerim bodo 
z žrebom dodeljene lokacije plakatov, lokacij ni dovoljeno 
medsebojno zamenjevati.
V kolikor organizator referendumske kampanje ne izrabi, 
z žrebom dodeljenega oglaševalnega mesta, le-to ostane 
neizkoriščeno.
Organizatorji referendumske kampanje so dolžni do vključno 
srede, dne 2�. 8. 2017, v glavno pisarno Mestne občine 
Velenje, Titov trg 1, ��20 Velenje, pisno sporočiti namero za 
sodelovanje v referendumski kampanji. V nameri je potrebno 
navesti ime, priimek ter kontakt odgovorne osebe organizatorja 
referendumske kampanje, ki bo oglaševanje izvajala.  

4. člen
V času referendumske kampanje Mestna občina Velenje 
zagotavlja tudi oglaševalna mesta, ki so navedena v prilogi 
2 te odredbe. Ta oglaševalna mesta so označena na karti – 
brezplačna oglaševalna mesta za referendumsko kampanjo 
za namen izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o 
izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške 
proge Divača—Koper (ZIUGDT), ki je na vpogled v Uradu za 
urejanje prostora Mestne občine Velenje. Na teh oglaševalnih 
mestih lahko organizatorji referendumske kampanje sami 
brezplačno in brez plačila komunalne takse postavijo svoje 
panoje oziroma lahko brezplačno oglašujejo. Pano je lahko 
največje velikosti 220 cm x 120 cm. Organizatorji referendumske 
kampanje izvajajo oglaševanje v celoti za svoj račun. 

5. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov zunaj v �. in 4. členu te 
odredbe določenih oglaševalnih mestih je dovoljeno samo s 
soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, 
drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo 
določbe zakona o volilni in referendumski kampanji.
Za postavitev transparentov, za katere so zaradi njihove lokacije 
ali tehničnih zahtev, potrebna dodatna soglasja ali dovoljenje, 
mora podati soglasje ali dovoljenje tudi za to pristojni organ.

6. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili te odredbe, 
bo odstranila pooblaščena oseba Medobčinskega inšpektorata 
na stroške organizatorja.

7. člen
Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje 
v petnajstih dneh po dnevu referenduma odstraniti vse svoje 
plakate in druga volilno propagandna sporočila iz oglaševalnih 
mest, v nasprotnem primeru bo odstranitev odredila 
pooblaščena uradna oseba Medobčinskega inšpektorata 
na stroške organizatorja referendumske kampanje in izrekla 
globo v skladu s ��. členom Zakona o volilni in referendumski 
kampanji.

8. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v  Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: �52-01-0016/2017
Datum: 1. 8. 2017

                                                   župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Priloga 1:  
STALNA OGLAŠEVALNA MESTA, s katerimi upravlja koncesionar AMICUS, d. o. o. 
zap. št. ŠIFRA OPIS LOKACIJE LOKACIJA ŠT. PLAKATNIH MEST 

1 VE80502 Rudarska cesta pri upravni enoti  
1 
2 
3 
4 

4 

2 VE80602 Rudarska-Šaleška križišče 
1 
2 
3 
4 

4 

3 VE82902 Stantetova ulica pri frizerstvu 
1 
2 
3 
4 

4 

4 VE81902 Stantetova ulica pri trgovini 
1 
2 
3 
4 

4 

5 VE82002 Goriška-Šaleška cesta - AP - srednji pano 
1 
2 
3 
4 

4 

6 VE82602 Goriška cesta - AP pri blokih 
1 
2 
3 
4 

4 

7 VE81302 Šaleška cesta med blokovskim naseljem 
1 
2 
3 
4 

4 

8 VE80902 Šaleška cesta pri blokih 
1 
2 
3 
4 

4 

9 VE83202 Efenkova - Kidričeva v križišču 
1 
2 
3 
4 

4 

10 VE83002 Kidričeva - Kersnikova pred rondojem 
1 
2 
3 
4 

4 

 
Opomba: 
Referendum v letu 2017 
Skupno število plakatnih mest: 80 
Dimenzije plakata 100 cm x 70 cm 
Čas oglaševanja: od  28. 8. do  24. 9. 2017 
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          Priloga 2:  
Brezplačna oglaševalna mesta za namen izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, 
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača—Koper (ZIUGDT) 
 
Št. OGL mesta LOKACIJA PARCELA NAZIV_K_O
1 Krožišče Kidričeve ceste - Ceste talcev  / JV vogal, na razširjenem pločniku 1827/7 Velenje
2 Križišče Koroška cetsa - Cesta simona Blatnika / SV vogal 793/6 Velenje
3 Križišče Ceste talcev in Tomšičeve ceste / zelenica v SV vogalu 1818 Velenje
4 Križišče Tomšičeva - Kersnikova / SZ vogal 1863/21 Velenje
5 Križišče Šaleška cesta - oskrbna cesta med Rdečo dvorani in mestnim igriščem / zelenica v Z vogalu 3236/3 Velenje
6 Križišče Šaleška - Kidričeva / JV vogal pod Herbersteinom 2488 Velenje
7 Zelenica med Delavsko univerzo in stanovanjskim blokom / sredina V roba 2529/1 Velenje
8 Križišče Cankarjeva cesta - Promenada / Zelenica proti stolpnici 2528 Velenje
9 Šaleška cesta / uvoz na Kardeljevo ploščad (KP) n NACE / zelenica proti KP 2467/3 Velenje
10 Šaleška cesta / peš izhod iz Stantetove, ob oglasnih stebrih 2427/7 Velenje
11 Šaleška cesta / med AC Praprotnik in Kardeljevo ploščadjo / proti Kardeljevi ploščadi 2427/41 Velenje
12 Vzhodni uvoz na Kardeljevo ploščad / J vogal 2431/14 Velenje
13 Vhod na OŠ Livada s strani Poslovnega centra / vogal proti Paki 2449/9 Velenje
14 Efenkova ceta / Uvoz v Poslovni center / V vogal 2166/2 Velenje
15 Križišče Efenkova -  Cesta XIV divizije / J vogal 2166/2 Velenje
16 Južni del Šaleka 2  ob Paki / vogal stičišča peš poti ob Paki in parkirišča 2176/1 Velenje
17 Krožišče Kidričeve ceste - ceste A. Aškerca / Zelenica v S delu krožišča 629/2 Velenje
18 Križišče Kidričeva cesta - Koroška cesta - J vogal 630/1 Velenje
19 Peš vhod na Kardeljevo ploščad s strani PTT / vogal zelenice proti stolpnici Kardeljev trg 1 2461/1 Velenje
20 Križišče Šaleška - Goriška cesta / JZ vogal 2419/4 Velenje
21 Križišče Šaleška - Goriška cesta / JV vogal 2419/4 Velenje
22 Križišče Šaleška-Foitova-Celjska / Z vogal 3161 Velenje
23 Križišče ceste F.Foita - Cesta talcev / SV vogal 2675 Velenje
24 Križišče ceste Simona Blatnika in Ceste talcev / zelenica v SZ vogalu 1780 Velenje
25 Križišče Kidričeva cesta - Stritarjeva cesta / SV vogal 1929/1 Velenje
26 Kidričeva cesta / zelenica ob avtobusnem postajališču nasproti Doma za varstvo odraslih 1921/3 Velenje
27 Križišče Kidričeva - Tomšičeva / SZ vogal 1903/4 Velenje
28 Zelenica s kipom JB Tita / SZ vhod na Titov trg 2531/6 Velenje
29 Zelenica s kipom JB Tita / JZ vhod na Titov trg 2531/6 Velenje
30 Pri sportnem igriscu ob cesti pri OŠ Cirkovce 89/2 Hrastovec
31 Podkraj - Toplotna podpostaja PRI "Äupanu" 667/2 Podkraj
32 Cesta Velenje -Polzela, odcep Kavče 251 Kavče
33 Zelenica med domom KS Šentilj in šolo 579/4 Laze
34 Ceta Vinska gora-Prelska / zelenica ob domu krajanov Vinske gore 482/1 Vinska Gora
35 Cesta Plešivec Graška gora / Zelenica za kapelico v Plešivcu 1094/1 Plešivec
36 Cesta Velenje-Škale -Zelenica pred škalskim klancem nasproti Avtob. postajališča 1270/2 Škale  
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Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada �� izvodov  /  Letna naročnina 59 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 22%
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