
Številka: XX/2005X. mesec 2005

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št.17/2019) 
 

OBJAVLJAM
naslednje akte Mestne občine Velenje: 

MESTNA OBČINA VELENJE - DIREKTOR:

1. REDAKCIJSKI POPRAVEK Odredbe o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje 
plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje 
za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
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Na podlagi 101. člena Poslovnika Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, 
št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo, 7/17) direktor občinske uprave sprejema 

REDAKCIJSKI POPRAVEK
Odredbe o določitvi plakatnih mest za 

brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za 
pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest 
v času volilne kampanje za volitve poslancev v 

Državni zbor Republike Slovenije

V 3. členu Odredbe o določitvi plakatnih mest za brezplačno 
nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do 
uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve 
poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 6/22; v nadaljevanju odredba) se prvi stavek 
spremeni, tako da se glasi: »V času volilne kampanje Mestna 
občina Velenje zagotavlja 20 oglaševalnih mest, ki so navedena 
v prilogi 1 te odredbe.«

V drugem odstavku 3. člena odredbe se napačno zapisan 
datum »21. 3. 2021« nadomesti s pravim datumom »21. 3. 
2022«.

V 4. členu odredbe se prvi stavek spremeni, tako da se glasi: 
»V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne 
kampanje so brezplačna stalna oglaševalna mesta, navedena 
v prilogi 1, le ta se nahajajo na 20 označenih lokacijah.«

V prilogi 1 se stavek »Na vsakem oglaševalskem mestu bo 
postavljeno 10 panojev s po dvema plakatnima mestoma« 
briše.
 

Številka: 3540-0002/2022
Datum: 2. 3. 2022

Po pooblastilu direktorja občinske uprave 
št. 080-04-0009/2020 z dne 27. 10. 2020 

 vodja Urada za komunalne dejavnosti
                            Anton Brodnik, l.r.



URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
 

Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 33 izvodov  /  Letna naročnina 59 EUR / Razmnožuje Diling, Velenje
Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 5 %
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