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Župan Mestne občine Velenje na podlagi 8. člena 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) ter Odloka o oglaševanju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 10/12) izdaja 

ODREDBO
o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja 

plakatov v Mestni občini Velenje v času volilne 
kampanje za volitve predsednika  Republike 

Slovenije
1. člen

S to odredbo se podrobneje ureja način in pogoji lepljenja 
ter nameščanja plakatov z volilno propagandnimi sporočili (v 
nadaljnjem besedilu plakati) v času volilne kampanje za volitve 
predsednika Republike Slovenije.

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 
plakate.
Volilna kampanja se mora končati 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 sobi št. 305/III, ki se nahaja v 3. 
nadstropju Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v petek, 
dne 8. 10.  2012, ob 11.00 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 petka, 
dne 5. 10.  2012 do 12. ure, v glavno pisarno Mestne občine 
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, pisno sporočiti namero 
za sodelovanje v volilni kampanji za volitve predsednika 
Republike Slovenije. V nameri je potrebno navesti ime, priimek 
ter kontakt odgovorne osebe organizatorja volilne kampanje, ki 
bo oglaševanje izvajala.

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 volilno kampanjo za volitve predsednika 
republike Slovenije, ki je na vpogled v Uradu urejanje 
prostora Mestne občine Velenje. Na teh oglaševalnih mestih 
lahko organizatorji volilne 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 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: 352-01-0027/2012
Datum: 3. 9. 2012

           
 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., 
Poslovna enota Velenje, Ljubljanska cesta 49 b, Velenje 

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

1 VE80503 Rudarska c. - UE 1 
2 
3 
4 

4 

2 VE80604 Rudarska c –Šaleška  1 
2 
3 
4 

4 

3 VE81903 
 

Stantetova – diskont HURA 1 
2 
3 
4 

4 

4 VE81802 
 

Trg mladosti – ZD ŠC Velenje 1 
2 
3 
4 

4 

5 VE82704 Kidričeva c – parkirišče SPAR 1 
2 
3 
4 

4 

6 VE81703 Tomšičeva – bife ŠUMI 1 
2 
3 
4 

4 

7 VE82001 
 

Goriška c – Šaleška AP 1 
2 
3 
4 

4 

8 VE82601 Goriška c – pri blokih 1 
2 
3 
4 

4 

9 VE82103 Šaleška – Goriška c AP 
 

1 
2 
3 
4 

4 

10 VE82303 Cesta talcev – ob železnici 1 
2 
3 
4 

4 

11 VE82401 Mestni stadion - parkirišče 1 
2 
3 
4 

4 

12 VE81501 Titov trg – pri UE 1 
2 
3 
4 

4 

13 VE83203 Efenkova c – pri Marketu 1 
2 
3 
4 

4 
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14 VE82201 Prešernova – AH  Fori 1 
2 
3 
4 

4 

15 VE82303 Cesta talcev – ob železnici 1 
2 
3 
4 

4 

16 VE83403 
 

Cankarjeva pred podhodom 1 
2 
3 
4 

4 

17 VE83202 
 

Efenkova – pri EAGLU 1 
2 
3 
4 

4 

18 VE83001 Kidričeva – pri centru NOVA 1 
2 
3 
4 

4 

19 
 
 

VE83103 Kidričeva – nasproti centra 
NOVA 

1 
2 
3 
4 

4 

 
 
 
Opomba: 
Volitve predsednika republike 2012 
Skupno število plakatnih mest: 52 
Dimenzije plakata 70 x 100 
Čas oglaševanja: do 23.10. – 12.11.2012 
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Priloga 2: 
 

Brezplačna oglaševalska mesta za volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije 

 
 

 
 

ŠT_BOM  LOKACIJA  PARCELA  NAZIV_K_O  
1.  Krožišče Kidričeve ceste -Ceste talcev / JV vogal, na razširjenem pločniku  1827/7  Velenje  
2.  Križišče Koroška cesta -Cesta Simona Blatnika / SV vogal  793/2  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 -Kidričeva / JV vogal pod Herbersteinom  2488  Velenje  
6.  Zelenica med Delavsko univerzo in stanovanjskim blokom / sredina V roba  2529/1  Velenje  
7.  Križišče Cankarjeva cesta -Promenada / Zelenica proti stolpnici  2528  Velenje  
8.  Šaleška cesta / uvoz na Kardeljevo ploščad (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 ploščadjo / proti Kardeljevi ploščadi  2427/12  Velenje  
11.  Vzhodni uvoz na Kardeljevo ploščad / 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.  Križišče Efenkova -Cesta XIV divizije / J vogal  2166/2  Velenje  
15.  Južni del Šaleka 2 ob Paki / vogal stičišča peš poti ob Paki in parkirišča  2176/1  Velenje  
16.  Krožišče Kidričeve ceste -ceste A. Aškerca / Zelenica v S delu krožišča  629/2  Velenje  
17.  Križišče Kidričeva cesta -Koroška cesta -J vogal  630/1  Velenje  
18.  Peš vhod na Kardeljevo ploščad s strani PTT / vogal zelenice proti stolpnici Kardeljev trg 1  2461/1  Velenje  
19.  Križišče Šaleška -Goriška cesta / JZ vogal  2419/4  Velenje  
20.  Križišče Šaleška -Goriška cesta / JV vogal  2420/1  Velenje  
21.  Križišče Šaleška-Foitova-Celjska / Z vogal  3161  Velenje  
22.  Križišče ceste F. Foita-Cesta talcev/SV vogal 2675  Velenje  
23.  Križišče ceste Simona Blatnika in Ceste talcev / zelenica v SZ vogalu  1780  Velenje  
24.  Križišče Kidričeva cesta -Stritarjeva cesta / SV vogal  1929/1  Velenje  
25.  Kidričeva cesta / zelenica ob avtobusnem postajališču nasproti Doma za varstvo odraslih  1921/3  Velenje  
26.  Križišče Kidričeva -Tomšičeva / 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 podružnični OŠ Cirkovce  78/3  Hrastovec  
30.  Pri podružnični OŠ Cirkovce 78/2 Hrastovec  
31.  Podkraj-Toplotna podpostaja PRI"Županu" 667/2  Podkraj  
32.  Cesta Velenje-Polzela, odcep Kavče 251  Kavče  
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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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 8. člena Zakona  o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 
št. 41/07, 103/07 , 105/08 in 11/11 ) in  30. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
Na podlagi 8. člena Zakona  o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 
št. 41/07, 103/07 , 105/08 in 11/11 ) in  30. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
Na podlagi 8. člena Zakona  o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 

( Uradni vestnik MOV št. 13/2006,13/2010, 20/2011)  izdaja podžupan  Občine 
Šmartno ob Paki 
( Uradni vestnik MOV št. 13/2006,13/2010, 20/2011)  izdaja podžupan  Občine 
Šmartno ob Paki 
( Uradni vestnik MOV št. 13/2006,13/2010, 20/2011)  izdaja podžupan  Občine 

ODREDBO
o pogojih za pridobitev pravice uporabe 

plakatnih mest  v Občini Šmartno ob Paki  za 
o pogojih za pridobitev pravice uporabe 

plakatnih mest  v Občini Šmartno ob Paki  za 
o pogojih za pridobitev pravice uporabe 

čas volilne kampanje ob volitvah predsednika 
republike Slovenije v Občini Šmartno ob Paki
čas volilne kampanje ob volitvah predsednika 
republike Slovenije v Občini Šmartno ob Paki
čas volilne kampanje ob volitvah predsednika 

1. člen 
S to odredbo se podrobneje ureja način in pogoji plakatiranja 
in nameščanja plakatov  za  čas volilne  kampanje ob volitvah 
predsednika republike v Občini Šmartno ob Paki.

2. člen
Volilno  kampanjo lahko organizirajo  sami kandidati, predlagatelji 
kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji  
volilne   kampanje. Organizator volilne kampanje je odgovoren 
za zakonitost volilne  kampanje.

3. člen
Za čas volilne  kampanje je na območju Občine Šmartno ob 
Paki dovoljeno brezplačno nameščanje plakatov na vseh  javnih 
plakatnih mestih v lasti občine.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat 
v velikosti A2 na vsako plakatno mesto.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Plakatna mesta so dostopna pod enakimi pogoji vsem 
organizatorjem volilne kampanje v občini Šmartno ob Paki. 
Pri nameščanju plakatov je treba spoštovati določila Zakona o 
volilni in referendumski kampanji.

4. člen
Plakatiranje zunaj javnih plakatnih mest je dovoljeno samo s 
soglasjem lastnika oziroma upravljavca objekta, na katerem 
se bo izvedlo plakatiranje, pod pogoji iz Zakona o volilni in 
referendumski  kampanji.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov  drugih organizatorjev  
volilne  kampanje je prepovedano.  
V času  volilnega  molka je prepovedano lepiti oziroma 
nameščati nove plakate.

5. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, 

bo odstranila pooblaščena oseba Občine Šmartno ob Paki na 
stroške organizatorja.

6. člen
Organizatorji  volilne    kampanje morajo najkasneje v 15 dneh 
po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga 
propagandna sporočila s plakatnih mest. Nespoštovanje tega 
določila pomeni prekršek, ki se kaznuje na podlagi določil 
Zakona o volilni in referendumski  kampanji. Plakate in druga 
propagandna sporočila, ki ne bodo odstranjeni v predpisanem 
roku, bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena 
oseba Občine Šmartno ob Paki.

7. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to odredbo, vključno s 
sankcioniranjem kršitev te odredbe, se smiselno uporabljajo 
določbe Zakona o volilni in referendumski  kampanji.

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

Številka: 041-02/2012-1
Datum: 03.09.2012

    Podžupan:                                                                              
     (v začasni funkciji nadomeščanja župana)       

Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 
41/07, 11/11) ter 30. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, 
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 
41/07, 11/11) ter 30. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, 
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 

št. 13/2006, 13/2010 in 20/2011), podžupan v začasnem opravljanju funkcije 
župana Občine Šmartno ob Paki , objavlja naslednjo
št. 13/2006, 13/2010 in 20/2011), podžupan v začasnem opravljanju funkcije 
župana Občine Šmartno ob Paki , objavlja naslednjo
št. 13/2006, 13/2010 in 20/2011), podžupan v začasnem opravljanju funkcije 

ODREDBO
O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE 
DO UPORABE PLAKATNIH MEST v času 

volilne kampanje  za nadomestne volitve 
župana Občine Šmartno ob Paki, ki bodo v 

volilne kampanje  za nadomestne volitve 
župana Občine Šmartno ob Paki, ki bodo v 

volilne kampanje  za nadomestne volitve 

nedeljo, 11. novembra 2012
I.

S to odredbo se določa plakatiranje ter pogoji in način plakatiranja 
na javnih površinah v času volilne kampanje, kakor tudi pravice 
in obveznosti organizatorjev volilne kampanje na območju 
Občine Šmartno ob Paki  za nadomestne volitve župana Občine 
Šmartno ob Paki, ki bodo v nedeljo, 11. novembra 2012.

II.
Za čas volilne kampanje Občina Šmartno ob Paki določa, da 
je dovoljeno brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z 
volilno propagandnim sporočilom na vseh javnih mestih v lasti 
Občine.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat 
v velikosti A2 na vsako plakatno mesto.
Plakate namešča vsak organizator sam. Pri nameščanju 
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plakatov je potrebno spoštovati določila Zakona o volilni in 
referendumski kampanji.
Pri nameščanju prenosnih panojev so organizatorji dolžni 
zagotavljati varnost udeležencev v cestnem prometu, skladno 
z veljavno zakonodajo.

III.
Plakatiranje zunaj javnih plakatnih mest je dovoljeno samo s 
soglasjem lastnika oziroma upravljavca objekta, na katerem 
se bo izvedlo plakatiranje, pod pogoji Zakona o volilni in 
referendumski kampanji.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev 
volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati 
nove plakate.

IV.
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji 
kandidatov ali list kandidatov oziroma politične stranke  ali drugi 
organizatorji volilne kampanje. Organizator volilne kampanje 
je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

V.
Plakati, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili te odredbe, 
bo odstranila pooblaščena oseba Občine Šmartno ob Paki na 
stroške organizatorja.

VI.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po 
dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno 
propagandna sporočila s plakatnih mest. Neupoštevanje tega 
določila pomeni prekršek, za kar pristojni inšpektor lahko 
po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena odredi 
odstranitev plakatov na stroške organizatorja in izreče globo v 
skladu s 33. členom ZVRK. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi 
plakatov ne zadrži njene izvršitve.

VII.
Ti pogoji za uporabo plakatnih mest veljajo v času izvajanja 
volilne kampanje na območju Občine Šmartno ob Paki za 
nadomestne volitve župana Občine Šmartno ob Paki, ki bodo 
v nedeljo, 11. novembra 2012. 

Številka: 041-1/2012-9            
Datum: 07.09.2012    

                              Podžupan v začasnem opravljanju 
funkcije župana

Janko Kopušar, univ. dipl. ekon.,l.r.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Na podlagi 3. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 
94/07 –  UPB in 45/08) in Odloka o določitvi volilne enote za volitve župana 
in članov Sveta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 
94/07 –  UPB in 45/08) in Odloka o določitvi volilne enote za volitve župana 
in članov Sveta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 
94/07 –  UPB in 45/08) in Odloka o določitvi volilne enote za volitve župana 

Velenje št. 13/06) je volilna komisija Občine Šmartno ob Paki na 1. seji dne, 
in članov Sveta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 13/06) je volilna komisija Občine Šmartno ob Paki na 1. seji dne, 
in članov Sveta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 

28.08.2012, sprejela

SKLEP
o določitvi volišč in njihovih območij za 
volitve župana Občine Šmartno ob Paki 
o določitvi volišč in njihovih območij za 
volitve župana Občine Šmartno ob Paki 
o določitvi volišč in njihovih območij za 

I.

Volišča za volitve župana, ki  bodo v nedeljo, dne 11. novembra 
2012, so naslednja volišča:      

VOLIŠČE št. 1 – Dom krajanov Gorenje. Na tem volišču volijo 
volivci, ki stanujejo v naseljih Gorenje in Skorno.

VOLIŠČE št. 2 – Gasilski dom Paška vas. Na tem volišču volijo 
volivci, ki stanujejo v naseljih Paška vas, Slatina od h. št. 24 
do 27 in od 33 do 44, Gavce od h. št. 23 do 85 in Veliki Vrh od 
h. št. 1 do 18.

VOLIŠČE št. 3 – Kulturni dom Šmartno ob Paki. Na tem volišču 
volijo volivci, ki stanujejo v naseljih Šmartno ob Paki in Slatina 
od h. št. 1 do 23 in od h. št. 28 do 32.

VOLIŠČE št. 4 – Gasilski dom Šmartno ob Paki. Na tem 
volišču volijo volivci, ki stanujejo v naseljih Podgora in Rečica 
ob Paki.

VOLIŠČE št. 5 – Osnovna šola Bratov Letonje Šmartno ob 
Paki. Na tem volišču volijo volivci, ki stanujejo v naseljih Mali 
Vrh, Veliki Vrh od h. št. 19 do 50 ter Gavce od h. št. 1 do 22.

VOLIŠČE št. 6 (901) predčasno glasovanje – Kulturni dom 
Šmartno ob Paki. 

VOLIŠČE št. 7 (950),  volišče za invalide - Kulturni dom 
Šmartno ob Paki.

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

Številka: 041-01/2012-5
Datum: 28.08.2012

Predsednica Volilne komisije
 Občine Šmartno ob Paki

                                         Andreja Mešter, univ. dipl. prav.,l.r. 
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