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Številka: 15/201011. avgust 2010

Ur. vestnik št.15/10

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB - 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)

1. UGOTOVITVENI  SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev liste kandidatov za člane 
občinskega sveta

2. UGOTOVITVENI  SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana
3. SKLEP o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
4. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v času volilne kampanje za lokalne volitve 

2010 v Mestni občini Velenje

5. POPRAVEK Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje



11. avgust 2010URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 2  / Številka 15-2010

Uradni vestnik Mestne občine Velenje



11. avgust 2010 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 15-2010 / stran 3

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 1. odstavka 68. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07–UPB in 45/08) je Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje na 27. 
seji Občinske volilne komisije, ki je bila dne 09.08.2010, sprejela 

UGOTOVITVENI  SKLEP 
o številu potrebne podpore volivcev za 

določitev liste kandidatov za člane občinskega 
sveta

I.
Listo kandidatov za člane občinskega sveta Mestne občine 
Velenje lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki 
imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Velenje. 
Potrebnih je najmanj 149 podpisov volivcev.

II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku 
Mo Velenje.

Številka: 006-07-0001/2010-281
Datum: 09.08.2010

Predsednica
Občinske volilne komisije
   Mestne občine Velenje

Milena BUKVIČ DEŽMAN, univ.dipl.prav., s.r.

Na podlagi 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07–UPB 
in 45/08) je Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje na 27. seji Občinske 
volilne komisije, ki je bila dne 09.08.2010, sprejela 

UGOTOVITVENI  SKLEP 
o številu potrebne podpore volivcev za 

določitev kandidature za župana

I.
Kadar določa kandidata za župana Mestne občine Velenje 
skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče na območju 
Mestne občine Velenje, je potrebnih najmanj 298 podpisov 
volivcev.

II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku 
Mo Velenje.

Številka: 006-07-0001/2010-281
Datum: 09.08.2010

Predsednica
Občinske volilne komisije
   Mestne občine Velenje

Milena BUKVIČ DEŽMAN, univ.dipl.prav., s.r.

Na podlagi 39. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07–UPB in 
45/08) je Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje na 27. seji Občinske 
volilne komisije, ki je bila dne 09.08.2010, sprejela 

SKLEP 
o imenovanju tajnice in namestnice tajnice 

Občinske volilne komisije
  Mestne občine Velenje

I.
Za tajnico Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje se 
imenuje Zdravka VASILJEVIĆ, rojena 05.12.1979, stanujoča 
Šalek 91, Velenje, po poklicu univerzitetna diplomirana 
pravnica.

Za namestnico tajnice Občinske volilne komisije Mestne 
občine Velenje se imenuje Suzana ŽINIČ, rojena 17.09.1973, 
stanujoča Jenkova cesta 17, Velenje, po poklicu univerzitetna 
diplomirana pravnica. 

II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku 
Mo Velenje.

Številka: 006-07-0001/2010-281
Datum: 09.08.2010

Predsednica
Občinske volilne komisije
   Mestne občine Velenje

Milena BUKVIČ DEŽMAN, univ.dipl.prav., s.r.

Župan Mestne občine Velenje na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D in 105/2008 – Odl. US) 
ter 8. člena Odloka o oglaševanju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 12/2010) izdaja naslednjo

ODREDBO 
o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja 
plakatov v času volilne kampanje za lokalne 

volitve 2010 v Mestni občini Velenje

1. člen
S to odredbo se podrobneje ureja način in pogoji lepljenja in 
nameščanja plakatov z volilno propagandnimi sporočili (v 
nadaljnjem besedilu: plakati) v času volilne kampanje za lokalne 
volitve v letu 2010, ki bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.

2. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno na brezplačnih 
oglaševalnih mestih iz te odredbe.

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev 
volilne kampanje je prepovedano.

V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati 
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plakate.

Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem 
glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem 
glasovanja.

3. člen
Mestna občina Velenje zagotavlja vsem organizatorjem 
volilne 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 
upravljavec teh oglaševalnih mest – AMICUS d.o.o., Planina 
3, Kranj.

V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne 
kampanje bodo brezplačna stalna oglaševalna mesta, navedena 
v prilogi 1, razdeljena na oštevilčeno mrežo polj, lokacija 
plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje pa 
se določi z javnim žrebom, ki bo v sejni dvorani Mestne občine 
Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sredo, dne 1. septembra 2010, 
ob 15. uri.

Organizatorjem volilne kampanje, katerim bodo z žrebom 
dodeljene lokacije plakatov, lokacij ni dovoljeno medsebojno 
zamenjevati.

V kolikor organizator volilne kampanje ne izrabi, z žrebom 
dodeljenega oglaševalnega mesta, le-to ostane neizkoriščeno.

Organizatorji volilne kampanje so dolžni do vključno torka, 
dne 31. avgusta 2010, v glavno pisarno Mestne občine 
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, pisno sporočiti namero za 
sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve v letu 2010. V 
nameri je potrebno navesti ime, priimek ter kontakt odgovorne 
osebe organizatorja volilne kampanje, ki bo oglaševanje 
izvajala ter navesti ali se organizator volilne kampanja prijavlja 
za plakatna mesta, na katerih bi želel oglaševati kandidatko 
oziroma kandidata za župana, kandidatke oziroma kandidate 
za občinski svet ali oboje.

4. člen
V času volilne 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 lokalne volitve v letu 2010, ki je na vpogled 
v Uradu za okolje in prostor MO Velenje. Na teh oglaševalnih 
mestih lahko organizatorji volilne kampanje sami brezplačno 
in brez plačila občinske takse postavijo svoje panoje oziroma 
lahko brezplačno oglašujejo.

Pano je lahko največje velikosti 150 cm x 100 cm. 

Organizatorji volilne kampanje izvajajo oglaševanje v celoti za 
svoj račun. 

5. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov zunaj v 3. 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 volilne kampanje morajo najkasneje v petnajstih 
dneh po dnevu volitev 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 volilne 
kampanje in izrekla globo v skladu s 33. členom Zakona o 
volilni in referendumski kampanji.

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

Številka: 352-01-0024/2010
Datum: 11. avgust 2010

                                       
  Župan Mestne občine Velenje

                                                                       Srečko MEH, s.r.
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Priloga 1: 
STALNA OGLAŠEVALNA MESTA, 
s katerimi upravlja AMICUS, d. o. o., 

Poslovna enota Velenje, Ljubljanska cesta 49 b, Velenje 

zap.št. ŠIFRA OPIS LOKACIJE LOKACIJA ŠT. 
PLAKATNIH
MEST

1 VE80102 Cankarjeva c. -  pri NOVA 
- tržnica 

1
2
3
4

4

2 VE80201 Cankarjeva c. – pri NOVI
trafika 

1
2
3
4

4

3 VE80402 Rudarska cesta – pri banki 
Celje

1
2
3
4

4

4 VE80501 Rudarska c. – UE 1 
2
3
4

4

5 VE80602 Rudarska c. – Šaleška c, 
prehod

1
2
3
4

4

6 VE81901 Stantetova ulica – Mercator 1 
2
3
4

4

7 VE81803 Trg mladosti – ZD- ŠCV 1 
2
3
4

4

8 VE82802 Kidri eva c. – krožni 
promet 

1
2
3
4

4

9 VE82702 Kidr eva c. – parkiriš e
SPAR- pošta 

1
2
3
4

4

10 VE81701 Tomši eva c. – pri bifeju 
Šumi 

1
2
3

4
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4
11 VE82002 Goriška c. – Šaleška c.,  AP 1 

2
3
4

4

12 VE82602 Goriška c. – Šaleška c. AP 1 
2
3
4

4

13 VE80901 Šaleška c. – pri SPAR 
centru

1
2
3
4

4

14 VE81301 Šaleška c. – pri Mercator 
centru

1
2
3
4

4

15 VE82202 Prešernova ul. AH FORI 1 
2
3
4

4

16 VE82301 c. Talcev – ob železnici 1 
2
3
4

4

17 VE81502 Titov trg – pri UE 1 
2
3
4

4

18 VE83402 Cankarjeva c. – pred 
podhodom 

1
2
3
4

4

19 VE83102 Kidri eva c. – nasproti 
NOVE

1
2
3
4

4

Opomba:
Skupno število plakatnih mest: 76 
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Priloga 2: 

Brezpla na oglaševalna mesta za volilno kampanjo za lokalne volitve 2010

ŠT_BOM  LOKACIJA PARCELA NAZIV_K_O 
1. Krožiš e Kidri eve ceste -Ceste talcev / JV vogal, na razširjenem plo niku  1827/7  Velenje  
2. Križiš e Koroška cesta -Cesta Simona Blatnika / SV vogal  793/2  Velenje  
3. Križiš e Ceste talcev in Tomši eve ceste / zelenica v SV vogalu  1818  Velenje  
4. Križiš e Tomši eva-Kersnikova/SZ vogal 1863/21  Velenje  
5. Križiš e Šaleška -Kidri eva / JV vogal pod Herbersteinom  2488  Velenje  
6. Zelenica med Delavsko univerzo in stanovanjskim blokom / sredina V roba  2529/1  Velenje  
7. Križiš e Cankarjeva cesta -Promenada / Zelenica proti stolpnici  2528  Velenje  
8. Šaleška cesta / uvoz na Kardeljevo ploš ad (KP) n NACE / zelenica proti KP  2467/1  Velenje  
9. Šaleška cesta / peš izhod iz Stantetove / vzhodna zelenica  2427/7  Velenje  
10. Šaleška cesta / med AC Praprotnik in Kardeljevo ploš adjo / proti Kardeljevi ploš adi  2427/12  Velenje  
11. Vzhodni uvoz na Kardeljevo ploš ad / J vogal  2431/14  Velenje  
12. Vhod na OŠ Livada s strani Poslovnega centra / vogal proti Paki  2449/9  Velenje  
13. Efenkova cesta/Uvoz v Poslovni center/V vogal  2166/2  Velenje  
14. Križiš e Efenkova -Cesta XIV divizije / J vogal  2166/2  Velenje  
15. Južni del Šaleka 2 ob Paki / vogal sti iš a peš poti ob Paki in parkiriš a  2176/1  Velenje  
16. Krožiš e Kidri eve ceste -ceste A. Aškerca / Zelenica v S delu krožiš a  629/2  Velenje  
17. Križiš e Kidri eva cesta -Koroška cesta -J vogal  630/1  Velenje  
18. Peš vhod na Kardeljevo ploš ad s strani PTT / vogal zelenice proti stolpnici Kardeljev trg 1  2461/1  Velenje  
19. Križiš e Šaleška -Goriška cesta / JZ vogal  2419/4  Velenje  
20. Križiš e Šaleška -Goriška cesta / JV vogal  2420/1  Velenje  
21. Križiš e Šaleška-Foitova-Celjska / Z vogal  3161  Velenje  
22. Križiš e ceste F. Foita-Cesta talcev/SV vogal 2675  Velenje  
23. Križiš e ceste Simona Blatnika in Ceste talcev / zelenica v SZ vogalu  1780  Velenje  
24. Križiš e Kidri eva cesta -Stritarjeva cesta / SV vogal  1929/1  Velenje  
25. Kidri eva cesta / zelenica ob avtobusnem postajališ u nasproti Doma za varstvo odraslih  1921/3  Velenje  
26. Križiš e Kidri eva -Tomši eva / SZ vogal  1903/4  Velenje  
27. Zelenica s kipom JB Tita/SZ vhod na Titov trg 2531/6  Velenje  
28. Zelenica s kipom JB Tita/JZ vhod na Titov trg 2531/6  Velenje  
29. Pri podružni ni OŠ Cirkovce  78/3  Hrastovec  
30. Pri podružni ni OŠ Cirkovce 78/2 Hrastovec  
31. Podkraj-Toplotna podpostaja PRI"Županu" 667/2  Podkraj  
32. Cesta Velenje-Polzela, odcep Kav e 251  Kav e
33. Zelenica med domom KS Šentilj in šolo  579/2  Laze  
34. Cesta 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  
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Na podlagi 101. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) izdajam naslednji 

POPRAVEK
Odloka o občinskih taksah v Mestni občini 

Velenje

Pri objavi Odloka o občinskih taksah v Mestne občine Velenje v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 12/2010 z dne 
30.6.2010 je izpadla Tarifa občinskih taks, ki je sestavni del 
odloka. 

»TARIFA OBČINSKIH TAKS

Tarifna številka 1  (uporaba javnih površin za prirejanje razstav 
in zabavnih prireditev) 

Za uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov za 
prirejanje razstav in zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki, 
cirkusi, sejmi, razstave, glasbeni dogodki in podobno) se plača 
občinska taksa v višini:
a) za prirejanje sejmov, razstav in zabavnih prireditev 
    3 točke za 1m2 dnevno 
b) za postavitev kioskov in stojnic 
    2 točki za 1 m2 dnevno
c) v drugih primerih začasnega značaja 
    2 točki za 1 m2 dnevno

POJASNILO: 
1. Za javno površino se štejejo ulice, ceste, pločniki, trgi, 

pešpoti, zelenice in parkirišča, druge urejene in neurejene 
javne površine na območju MOV, ki so v lasti MOV oziroma 
je MOV imetnik pravice uporabljanja.

2.  Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj 
razstav in zabavnih prireditev.

Tarifna številka 2 (za oglaševanje na javnih mestih)   
Za oglaševalna mesta in sredstva oglaševanja, ki so postavljena, 
pritrjena ali kako drugače označena na zemljiščih ali objektih v 
lasti MOV, se plača občinska taksa v višini:
a) table na drogovih javne razsvetljave, reklamno/označevalni  
     stebri, prenosni oglaševalni panoji, vitrine in drugi nepremični   
    in premični objekti za oglaševanje
    60 točk letno za 1 m2 površine       
b) transparenti  
    1 točka za 1 m2 dnevno 
c) oglaševalne zastave  
    4 točke za m2 mesečno                
d) plakatni panoji 
    100 točk letno za 1 pano   
e) veliki plakatni panoji (jumbo panoji) 
    100 točk letno za 1 m2 površine       
f)  fasadne poslikave
    6 točk mesečno za 1 m2                
g) premični paneli na vozilih
    1 točka za 1 m2 dnevno      
h) akustične oglaševalne naprave
    150 točk dnevno    

Za video in vrtljive oglaševalne objekte se število točk po 
zgornjem opisu poveča za faktor 1,5.

POJASNILO:  Zavezanec po tej tarifi je pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost ali posameznik, ki izvajajo dejavnost 
reklamiranja in oglaševanja na zemljiščih ali objektih v lasti 
MOV. 

Tarifna številka 3 (parkiranje na javnih površinah)  

Za uporabo javnih površin:
a) za uporabo parkirišč za osebna vozila, ki je označeno z 
oznako rezervirano za parkiranje določenega uporabnika  
- taksi  

 150 točk letno na posamezno vozilo
b) za uporabo parkirišč za osebna vozila, ki je označeno z 
oznako rezervirano za parkiranje določenega  uporabnika  
- avtošola,     

    300 točk letno na posamezno vozilo   
c)  za uporabo prostora za parkiranje tovornih vozil in njihovih 

priklopnikov na mestih, ki jih določi MOV in na katerih 
organizira varovanje vozil 

     2 točki na uro za parkirno mesto
d)  za uporabo javnih površin za parkiranje in za druge začasne 

namene znaša taksa dnevno za vsak  začeti m2:
   3 točke za asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne utrjene 

površine                    
  2 točki za utrjene makadamske površine                                  
  1 točka za druge neutrjene površine      

POJASNILO: 
1. Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za 

določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega 
prostora (npr. parkiranje ob večjih prireditvah: zabavne, 
gospodarsko pridobitne in politične, ipd.) in ki je dovoljena 
na podlagi ustreznega občinskega akta.

2.   Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin.  

Tarifna številka 4 (uporaba javnega prostora za kampiranje) Za 
uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa za vsak 
začeti m2 dnevno:
a) 3 točke za zelene površine
                                                                                 
d) 2 točki za druge neurejene površine         
                                                              
POJASNILO: 
1.  Za javno površino se štejejo ulice, ceste, pločniki, trgi, 

pešpoti, zelenice in parkirišča, druge urejene in neurejene 
javne površine na območju MOV, ki so v lasi oziroma je 
imetnik pravice uporabe MOV. 

2.  Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za 
določen namen (kot npr. šotorjenje, kampiranje), ki ne 
predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.«

Datum: 11. 8. 2010 
             

Andreja Katič, univ. dipl. prav., s.r.
direktorica občinske uprave Mestne občine Velenje
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