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Na podlagi 12., 22. in 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. l. RS, št. 26/07
– ZRLI – UPB2, Zakona o volilni kampanji (ZVOLK – B, Ur. list RS, št. 103/06) ter Zakona o
volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07) izdajam naslednji

SKLEP
O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE GLEDE
IZVEDBE ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O RATIFIKACIJI
ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE HRVAŠKE
1.
S tem sklepom se določa način in pogoje plakatiranja v času volilne kampanje izvedbe
zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, določitev plakatnih mest ter pravic in
obveznosti organizatorjev v času volilne kampanje.
2.
Uradna, brezplačna plakatna mesta, na katerih je dovoljeno oglaševanje v času volilne
kampanje, predstavljajo:
a) plakatni stebri – do 1/3 plakatnega prostora (2)
b) oglasne deske po posameznih krajevnih skupnostih (14).

3.
Posamezna plakatna mesta iz 2. točke tega sklepa, je možno koristiti pod naslednjimi pogoji:
a) plakatni stebri – do 1/3 plakatnega prostora
- naselje Lukovica - pri trgovini Tuš
- naselje Blagovica – pri AP Blagovica
b) oglasne deske po krajevnih skupnostih.
Organizatorji volilne kampanje smejo na javnih površinah postaviti svoja stojala (do višine 1,5
m), za kar pa morajo predhodno pridobiti pisno soglasje Občine Lukovica.
Javne površine, predvidene za namen postavitve stojal, so vse tlakovane površine v centru
Lukovice in ostalih naselij občine. Izven naselij je glede postavitve stojal potrebno strogo
upoštevati odmik od cestnega telesa.
Soglasje se izda na osnovi prejete vloge organizatorja za postavitev stojal, z navedbo polnih
podatkov organizatorja, ter števila stojal. Določitev mesta postavitve stojal, bo navedena v
soglasju, na podlagi vrstnega reda prejetih vlog.
4.
Za pravilno izvedbo plakatiranja in postavitve stojal v Občini Lukovica, skrbijo organizatorji
volilne kampanje sami, nadzor nad plakatiranjem pa opravlja Režijski obrat Občine Lukovica.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni po volitvah odstraniti plakate skladno z določili Zakona
o referendumski kampanji in upoštevati za to predpisan zakonski rok. V kolikor organizatorji
določil glede odstranitve plakatov ne bodo upoštevali, bo odstranitev izvedena s strani
Režijskega obrata Občine Lukovica, stroški pa zaračunani organizatorju.
5.
Organizator volilne kampanje pridobi pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge, ki jo pošlje
na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, z oznako »Plakatiranje –
REFERENDUM: junij 2010«. Poseben obrazec vloge, za ta namen ni predviden.
Vlogo organizator volilne kampanje predloži Občini Lukovica skladno z obvestili, objavljenimi na
spletni strani občine: www.lukovica.si.
.
Vloga mora vsebovati:
-

ime oz. naziv organizatorja volilne kampanje ter ime pooblaščenega organizatorja,
njegov naslov in telefonsko številko,
vrsta plakatnega mesta, ki ga želi organizator pridobiti.
6.

O pridobitvi pravice do plakatnega mesta odloči občinska uprava Občine Lukovica. V primeru
večjega števila vlog različnih organizatorjev volilne kampanje, o pridobitvi pravice do plakatnega
mesta, odloči žreb.
Žreb opravi občinska uprava Občine Lukovica. Žrebanju imajo pravico prisostvovati predstavniki
organizatorjev volilne kampanje, pod pogoji, ki bodo objavljeni na spletni strani občine.
61

7.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest je dovoljeno v skladu z Zakonom o volilni in referendumski
kampanji.
Strogo je prepovedano nameščanje plakatov na avtobusne postaje. Vse takšne plakate bo
režijski obrat Občine Lukovica nemudoma odstranil, stroške pa zaračunal organizatorju
kampanje, čigar plakati so bili nameščeni.
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).
8.
Glede zadev, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07).
9.
Za izvedbo referendumske kampanje Zakona o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med vlado
Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške, se ne uporabljajo določila Sklepa o določitvi
načina plakatiranja v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament, št. 5/2009, z dne 1.4.2009, objavljena v Ur. vestniku Občine Lukovica, št.
3/2009.
10.
Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje za izvedbo zakonodajnega
referenduma o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške, začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
Župan Občine Lukovica
Štev.: 1/ref//2010

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 10.5.2010
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KAZALO 4/2010
SKLEP O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE GLEDE IZVEDBE
ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O RATIFIKACIJI ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE

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: Jasna Cerar, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 120 izvodov
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