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Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) 

OBJAVLJAM
naslednje akte Mestne občine Velenje: 

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev 
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve 
poslancev iz Republike Slovenije v Eropski parlament
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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, 98/13, 8/15 in 6/18 - odl. US) 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 pogojev za pridobitev 
pravice do uporabe plakatnih mest za volilno 
kampanjo za volitve poslancev iz Republike 

Slovenije v Evropski parlament

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 volilno 
kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament, ki bodo potekale v nedeljo, 26. 5. 2019.

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 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 pogodbeni 
najemnik oglaševalnih mest. 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. 101/I, ki se nahaja v 1. nadstropju Mestne 
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sredo, dne 27. 3. 2019, 
ob 14. 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 ponedeljka, 
dne 25. 3. 2019, v glavno pisarno Mestne občine Velenje, Titov 
trg 1, 3320 Velenje, pisno sporočiti namero za sodelovanje v 
volilni kampanji. 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 poslancev 
iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki je na vpogled 
v Uradu za 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:352-01-0008/2019
Datum: 1. 3. 2019

                               
       
            župan Mestne občine Velenje
                                                                      Bojan KONTIČ, l.r.
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Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 33 izvodov  /  Letna naročnina 59 EUR
Razmnožuje Collegium Graphicum, Ljubljana / Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 22%


