URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA

LUKOVICA, 18. 11. 2015, ŠT. 7, LETO 2015
CENA 0,28 EUR

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(ZRLI-D, Ur. list RS, št. 139/07, ZRLI-UPB2, Ur. list RS, št. 26/07), Odloka o razpisu
zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Ur. list RS, št. 83/15), Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/11), Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11,
15/14), je Občinski svet Občine Lukovica na korespondenčni seji, dne 17. 11. 2015 sprejel
naslednji
SKLEP
O SOGLASJU K PRAVILOM IZRABE ČASOPISNEGA PROSTORA GLASILA ROKOVNJAČ
ZA NAMEN IZVEDBE ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša s predloženo vsebino pravil izrabe
časopisnega prostora glasila Rokovnjač za namen izvedbe zakonodajnega
referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih, ki bo dne 20. 12. 2015.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: dop./2 /2015
Datum: 18. 11. 2015

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(ZRLI-D, Ur. list RS, št. 139/07, ZRLI-UPB2, Ur. list RS, št. 26/07), Odloka o razpisu
zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Ur. list RS, št. 83/15), Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/11), Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11,
15/14) ter sklepa Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 18. 11. 2015, se določajo naslednja
PRAVILA
ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA OBČINSKEGA GLASILA ROKOVNJAČ ZA NAMEN
IZVEDBE ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

1.
Navedena vsebina pravil izrabe oglasnega prostora občinskega glasila Rokovnjač se določa za
namen izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki bo potekal v nedeljo, 20. 12. 2015.
2.
V občinskem glasilu se na podlagi 14. člena Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/11), za enakopravno obravnavo predstavitve mnenj političnih strank in list
zastopanih v občinskem svetu Občine Lukovica ter drugih uradnih organizatorjev referendumske
kampanje, za namen izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, nameni 1/4 strani brezplačno in
sicer za vsakega predlagatelja. Politične stranke in liste, ki so registrirane v občini imajo za
namen obveščanja javnosti o svojem delu na razpolago 1/4 strani, ki je ob razpisu
zakonodajnega referenduma namenjen tudi objavi mnenj v predmetni zadevi. Predlagatelj, ki
preseže 1/4 brezplačnega prostora, presežek plača po veljavnem ceniku glasila. Prenašanje
brezplačnega oglasnega prostora na druge predlagatelje ni možno.
3.
Na željo posameznih predlagateljev referendumske kampanje glede dodatnih objav in
predstavitev mnenj, ob upoštevanju razpoložljivega oglasnega prostora, bo uredniški odbor
skušal zagotoviti skupno objavo na eni strani javnega glasila.
4.
Uredniški odbor lahko pred objavo mnenj posameznih predlagateljev opravi žreb, ki se izvede v
primeru večjega števila predlagateljev, drugače pa se upošteva vrstni red prispelih predlog.
Uredniški odbor si pridružuje pravico, da vrstni red objav delno spremeni zaradi smiselne
zapolnitve prostora in izgleda glasila.
5.
Skladno z navedenimi pravili bodo objavljeni predlogi, ki bodo pravočasno posredovani na
elektronski naslov uredništva glasila Rokovnjač: rokovnjac@lukovica.si ali dostavljeni po pošti na
naslov: Glasilo Rokovnjač, Stari trg 1, 1225 Lukovica) ter nabiralnik glasila na naslovu Stari trg 1,
Lukovica, do roka za oddajo prispevkov, ki je 8. 12. 2015 do 12. ure.
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6.
Pravila za izrabo brezplačnega časopisnega prostora občinskega glasila Rokovnjač potrdi
Občinski svet Občine Lukovica.

7.
Z dnem objave teh pravil prenehajo veljati Pravila za izrabo časopisnega prostora z dne 26. 3.
2014 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/14).

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Občinsko glasilo Rokovnjač
Datum: 18. 11. 2015
Štev.: dop./2/2015

Odgovorni urednik:
Leon ANDREJKA, l. r.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(ZRLI-D, Ur. list RS, št. 139/07, ZRLI-UPB2, Ur. list RS, št. 26/07), Odloka o razpisu
zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Ur. list RS, št. 83/15) in Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 9/11, 15/14), izdaja župan Občine Lukovica naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA
ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH
1. člen
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja v času referendumske kampanje za
namen izvedbe zakonodajnega referenduma zakonodajnega referenduma o Zakonu o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki bo potekal v
nedeljo, 20. 12. 2015.
Vsebina sklepa zadeva določitev plakatnih mest in nameščanja panojev na javnih površinah v
času referendumske kampanje, kakor tudi pravice in obveznosti organizatorjev referendumske
kampanje (v nadaljevanju: organizatorji).
Nameščanje plakatov s propagandno vsebino na temo zakonodajnega referenduma o Zakonu o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je dovoljeno na
brezplačnih plakatnih mestih in pod pogoji, ki so določeni v tem sklepu.
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2. člen
Uradna, brezplačna plakatna mesta, ki jih bo Občina Lukovica zagotovila organizatorjem, na
katerih je dovoljeno oglaševanje v času referendumske kampanje, predstavljajo oglasni panoji
postavljeni na naslednjih lokacijah:
–
–
–

PREVOJE PRI ŠENTVIDU (v bližini telefonske govorilnice),
BLAGOVICA (pri avtobusni postaji),
TROJANE (pri objektu KS).
3. člen

Organizatorji referendumske kampanje pridobijo pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge,
ki jo najkasneje do 30. 11. 2015 do 12. ure posredujejo na naslov: OBČINA LUKOVICA, Stari trg
1, 1225 Lukovica, z oznako »Plakatiranje – ZAKONODAJNI REFERENDUM«. Poseben obrazec
vloge za ta namen ni predviden. Vloga se lahko posreduje tudi na el. naslov: info@lukovica.si.
Vse že prispele vloge bodo upoštevane.
Vloga organizatorja referendumske kampanje mora vsebovati:
- naziv vlagatelja, uradni naslov in identifikacijsko številko,
- ime in priimek oz. naziv organizatorja referendumske kampanje ter ime
pooblaščenega organizatorja, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno in
telefonsko številko,
- vrsto plakatnega mesta, ki ga želi organizator pridobiti, oz. pridobitve pravice do
oglasnega panoja.
4. člen
O pridobitvi pravice do plakatnega mesta odloči občinska uprava Občine Lukovica. V primeru
večjega števila vlog različnih organizatorjev referendumske kampanje, se lahko izvede žreb, ki ga
opravi občinska uprava Občine Lukovica, sicer se upošteva vrstni red prejetih vlog.
V primeru, da je potrebno opraviti žreb plakatnih mest, občinska uprava na spletni strani objavi
pogoje za njegovo izvedbo. Pri žrebu lahko sodelujejo predstavniki organizatorjev referendumske
kampanje, pod pogoji, ki bodo naknadno objavljeni na spletni strani občine.
5. člen
Na brezplačna plakatna mesta lahko organizatorji plakate nameščajo tako, da vsak organizator
namesti po največ 1 plakat.
Organizatorji bodo sami nameščali plakate, na podlagi pridobljenih mest (zaporednih številk),
navedenih v pisnem sklepu, ki bodo posredovani vlagateljem. Za preverjanje ustreznosti
nameščanja bo zadolžen Režijski obrat Občine Lukovica.
V primeru, da bo zagotovljenega več oglasnega prostora kot je vlog s strani organizatorjev,
lahko občinska uprava poveča število plakatnih mest, ki pripadajo posameznemu organizatorju
referendumske kampanje, upoštevaje enako obravnavo vseh vlagateljev.
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6. člen
Odstranjevanje, uničevanje in prelepljenje že nameščenih plakatov (ki so pravilno nameščeni), je
drugim organizatorjem prepovedano. V primeru ponavljajočih se kršitev, bo pristojna oseba
občinske uprave Občine Lukovica o kršiteljih in kršitvah obvestila pristojen inšpekcijski organ.
7. člen
Organizatorji volilne kampanje smejo na javnih površinah, ki predstavljajo vse tlakovane površine
v centru Lukovice in ostale površine po naseljih občine (asfaltirane in travnate površine, z izjemo
voznih in parkirnih površin ter pločnikov), postaviti svoja stojala (do višine 1,5 m), za kar pa
morajo predhodno pridobiti pisno soglasje Občine Lukovica.
Izven naselij je glede postavitve stojal oz. prenosnih panojev, potrebno strogo upoštevati odmik
od cestnega telesa. Pri nameščanju stojal oz. prenosnih panojev, so organizatorji dolžni
zagotavljati varnost vseh udeležencev v cestnem prometu in dosledno upoštevati določila Zakona
o cestah in Zakona o varnosti cestnega prometa.
Soglasje se izda na osnovi prejete vloge organizatorja za postavitev stojal z navedbo polnih
podatkov organizatorja ter števila stojal. Določitev mesta postavitve stojal, oz. prenosnih panojev,
bo navedena v soglasju, na podlagi vrstnega reda prejetih vlog. Navedba vlagateljev v smislu
prijave »na vsa razpoložljiva plakatna mesta«, za pridobitev soglasja za postavitev stojal, ne
zadošča.
Za pravilno izvedbo plakatiranja in postavitve stojal oz. prenosnih panojev v občini Lukovica,
skrbijo organizatorji volilne kampanje sami, nadzor nad plakatiranjem pa opravlja Režijski obrat
Občine Lukovica.
8. člen
Strogo je prepovedano nameščanje plakatov in propagandnih sporočil na:
- avtobusnih postajališčih v občini,
- oglasnih deskah po posameznih krajevnih skupnostih,
- javnih površinah in javnih zgradbah v lasti in upravljanju Občine, kot so: šole, vrtci,
Zdravstveni dom, območja mrliških vežic, občinske stavbe in stavbe KS, Kulturni domovi,
objekti, kjer so volišča in v njihovi neposredni bližini,
- turistično informativnih površinah v lasti občine in KS.
V primeru kršitev bo občinska uprava Občine Lukovica o tem obvestila pristojen inšpekcijski
organ.
9. člen
Organizatorji so dolžni po izvedbi referenduma plakate odstraniti skladno z določili Zakona o
referendumski in volilni kampanji ter upoštevati za to predpisan zakonski rok. V kolikor
organizatorji roka za odstranitev plakatov ne bodo upoštevali, bo le ta izvedena s strani
Režijskega obrata Občine Lukovica na stroške organizatorja, o kršitvi pa bo obveščen pristojni
inšpekcijski organ.
396

10. člen
Plakatiranje izven plakatnih mest, ki so opredeljena s tem sklepom, je dovoljeno izključno s
soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, objektov ali zemljišč, za kar se
uporabljajo določila predmetne zakonodaje.
Nameščanje transparentov na zemljiščih, ki so v lasti občine, ni predvideno. Za nameščanje
transparentov na zasebnih in drugih zemljiščih, se uporabljajo določila Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07).
Nameščanje plakatov in panojev na območju državnih cest je dovoljeno le s pisnim soglasjem
DRSC in DARS.
11. člen
V času referendumskega molka je prepovedano nameščanje novih plakatov.

12. člen
Glede zadev, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski
kampanji (ZVRK).
13. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKA UPRAVA
Štev.: ref/1/2015
Datum: 18.11.2015

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Stojan Majdič, začasni odgovorni urednik
tel.: 01 72 96 300, fax: 01 72 96 313 E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
računalniški prelom: Nina Kodrin, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 80 izvodov
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