URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 05.05.2011, ŠT. 7, LETO 2011

CENA 0, 42 EUR

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Ur. list RS, št. 41/07, Odl. US
105/2008 in 11/2011) in 30. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01,
5/06), izdaja župan Občine Lukovica naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA ZA IZVEDBO ZAKONODAJNIH REFERENDUMOV
O ZAKONU O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO, O ZAKONU O
POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU IN O ZAKONU O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA
TER ARHIVIH

1. člen
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja v času referendumske kampanje za
namen izvedbe naslednjih zakonodajnih referendumov o:
- Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (OdZPDZC – 1),
- Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (OdZPIZ – 2),
- Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA – A),
Referendumi bodo potekali v nedeljo 05. junija 2011.
2. člen
Vsebina sklepa zadeva določitev plakatnih mest in nameščanja panojev na javnih površinah v
času volilne kampanje, kakor tudi pravice in obveznosti organizatorjev referendumske kampanje
(v nadaljevanju: organizatorji).
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Nameščanje plakatov z propagandno vsebino na temo zakonodajnih referendumov, ki bodo
potekali 05. 06. 2011, je dovoljeno na brezplačnih plakatnih mestih in pod pogoji, ki so določeni v
tem sklepu.
3. člen
Uradna, brezplačna plakatna mesta, ki jih bo Občina Lukovica zagotovila organizatorjem, na
katerih je dovoljeno oglaševanje v času volilne kampanje, predstavlja oglasni pano v naselju
Prevoje – v bližini telefonske govorilnice.
4. člen
Na navedena brezplačna plakatna mesta lahko organizatorji plakate nameščajo tako, da vsak
organizator namesti po največ tri plakate, po enega na temo posameznega zakonodajnega
referenduma. Organizatorji bodo sami nameščali plakate, na podlagi pridobljenih mest
(zaporednih številk). Za preverjanje ustreznosti nameščanja bo zadolžen Režijski obrat Občine
Lukovica.
Odstranjevanje in prelepljenje že nameščenih plakatov je drugim organizatorjem prepovedano. V
primeru ponavljajočih se kršitev, bo pristojna oseba občinske uprave Občine Lukovica o kršiteljih
in kršitvah obvestila pristojen inšpekcijski organ.
V času volilnega molka je prepovedano nameščanje novih plakatov.
5. člen
O pridobitvi pravice do plakatnega mesta odloči občinska uprava Občine Lukovica. V primeru
večjega števila vlog različnih organizatorjev referendumske 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.
V kolikor zagotovljena plakatna mesta ne bodo zadostovala glede na število pridobljenih vlog, bo
občina poskrbela za zagotovitev dodatnih brezplačnih plakatnih mest.
6. člen
Organizatorji volilne kampanje smejo na javnih površinah, ki predstavljajo vse tlakovane površine
v centru Lukovice in ostale površine po naseljih občine, 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 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.
Za pravilno izvedbo plakatiranja in postavitve stojal oz. prenosnih panojev v Občini Lukovica,
skrbijo organizatorji referendumske kampanje sami, nadzor nad plakatiranjem pa opravlja
Režijski obrat Občine Lukovica.
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7. 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 kot so: šole, vrtci, Zdravstveni dom, območja mrliških
vežic, občinske stavbe in stavbe KS ter
- turistično informativnih površinah v lasti občine in KS.
V primeru kršitev, bo pristojna oseba občinske uprave Občine Lukovica o tem obvestila pristojen
inšpekcijski organ.
8. člen
Organizatorji referendumskih kampanj so dolžni po izvedbi referenduma plakate odstraniti
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, o kršitvi pa bo obveščen pristojni
inšpekcijski organ.
9. člen
Organizatorji referendumske kampanje pridobijo pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge, ki
jo pisno, do vključno 10. 05. 2011 do 13. ure in jo posredujejo na naslov: OBČINA LUKOVICA,
Stari trg 1, 1225 Lukovica, z oznako »Plakatiranje – ZAKONODAJNI REFERENDUMI, JUNIJ
2011«. Poseben obrazec vloge, za ta namen ni predviden.
Vloga organizatorjev 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.
10. člen
Plakatiranje izven plakatnih mest, ki so opredeljena s tem sklepom, je dovoljeno s soglasjem
lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, objektov ali zemljišč, za kar se uporabljajo
določila Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK).
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
Glede zadev, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski
kampanji (ZVRK).
12. člen
Pristojna služba občinske uprave bo upoštevala vse že prispete vloge organizatorjev
referendumske kampanje.
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13. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi načina plakatiranja za izvedbo
zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/2011, z
dne 15. 03. 2011.
14. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA

Župan Občine Lukovica

Štev.: 284/2011
Datum: 03. 05. 2011

Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Ur. list RS, št. 41/2007, Odl.US
105/2008, 11/2011), Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno in Odloka delovanju in izdajanju občinskega glasila Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 01/2011) ter soglasjem Občinskega sveta Občine
Lukovica, določa uredniški odbor občinskega glasila Rokovnjač naslednja

PRAVILA
ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV MNENJ POLITIČNIH STRANK,
LIST IN DRUGIH PREDLAGATELJEV V ZVEZI Z IZVEDBO ZAKONODAJNIH
REFERENDUMOV

1.
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 12. 04. 2011, sprejel Odlok o razpisu
zakonodajnega referenduma o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (OdZPDZC1).
Glasovanje na referendumu se bo izvedlo v nedeljo, 5. junija 2011.
2.
Pravila izrabe časopisnega prostora se bodo uporabila tudi v primeru izvedbe zakonodajnih
referendumov o pokojninski reformi in arhivskem zakonu, če bi ti potekali na isti dan.
3.
Navedena vsebina pravil izrabe brezplačnega oglasnega prostora občinskega glasila Rokovnjač
ima namen zagotoviti enakopravno obravnavo mnenj političnih strank, list in drugih predlagateljev
v zvezi z izvedbo zakonodajnih referendumov.
4.
V javnem glasilu Občine Lukovica se za predstavitve mnenj predlagateljev v zvezi z izvedbo
zakonodajnega referenduma o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno ter
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referenduma o pokojninski reformi, ter morebitnih drugih referendumov, nameni polovica strani
brezplačno, in sicer za vsakega predlagatelja (politične stranke, liste in druge predlagatelje).
Vsaka dodatna objava, ki presega polovico brezplačne strani, je plačljiva skladno z določili
Odloka o delovanju in izdajanju občinskega glasila Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 01/2011).
5.
Objava mnenj posameznih predlagateljev se izvede na podlagi vrstnega reda prispetja na naslov
uredništva oz. preko elektronske pošte.
6.
Uredniški odbor bo v skladu s temi pravili objavil vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji
posredovali uredniškemu odboru najkasneje do 16. maja 2011 do 12. ure.
7.
Pravila za izrabo brezplačnega časopisnega prostora občinskega glasila Rokovnjač potrdi
Občinski svet Občine Lukovica, veljati pa pričnejo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Lukovica.
Z dnem objave teh pravil prenehajo veljati Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev
kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 10/10).
Odgovorni urednik:
OBČINA LUKOVICA
Občinsko glasilo Občine Lukovica
Uredniški odbor
Datum: 21. 04. 2011
Štev.: refer./2/2011

Leon ANDREJKA, l.r.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/07, 70/08ZVO-1B in 108/09) in 7. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01,
5/06) župan sprejme

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O IZVEDBENEM
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE LUKOVICA
I.

Župan Občine Lukovica odreja javno razgrnitev:
1.

dopolnjenega osnutka Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu občine Lukovica, ki ga je
aprila 2011 izdelala Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale;
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2.
3.
4.

povzetka za javnost;
obrazložitve in utemeljitve Izvedbenega prostorskega načrta občine;
strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve Izvedbenega prostorskega načrta občine.

II.
Občina Lukovica pripravlja Strategijo prostorskega razvoja občine, ki je bila javno razgrnjena v
času 10.04.2007 – 08.06.2007 in okoljsko poročilo v času 28.09.2007 – 29.10.2007. Strategija, ki
se bo štela za Občinski strateški prostorski načrt, opredeljuje zasnovo bodočega prostorskega
razvoja in prioritete ter usmeritve za njegovo doseganje.
Na njeni vsebinski osnovi temelji priprava Izvedbenega prostorskega načrta občine, s katerim se
načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena in pogoje umeščanja objektov v prostor. Po
posameznih enotah urejanja prostora določa območja namenske rabe prostora, prostorske
izvedbene pogoje ter območja, za katera bo potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt.
Izvedbeni prostorski načrt občine bo podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
III.
Javna razgrnitev bo potekala v skladu z določbo 50. člena ZPNačrt.
Gradivo iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjeno od 23. maja 2011 do 23. junija 2011 v
prostorih Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica, objavljeno pa bo
tudi na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si.
Javna obravnava bo potekala dne 15. junija 2011, z začetkom ob 17.30 uri v dvorani Kulturnega
doma Janka Kersnika v Lukovici, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati mnenja, pripombe in
predloge na dopolnjen osnutek Izvedbenega prostorskega načrta občine. Pripombe in predlogi se
lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali
ustno na javni obravnavi, lahko pa se pošljejo na naslov Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225
Lukovica.
Občina Lukovica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo
objavila na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si ter z njimi pisno seznanila
lastnike zemljišč glede pripomb in predlogov, ki jih bodo izrazili v okviru javne razgrnitve.

V.
V kolikor bo Ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o potrebnosti izvedbe postopka celovite
presoje vplivov plana na okolje, bo kasneje javno razgrnjeno in obravnavano tudi Okoljsko
poročilo, skladno določilom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. list RS, št. 39/06-UPB-1, 70/08
in 108/09).
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VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati z dnem podpisa.
Številka: 3504-02-01/2011
Datum: 11.04.2011
Župan
Matej Kotnik, l. r.

Ker je bila pri izvajanju Odloka o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 3/2004, 7/2005) ugotovljena tehnična napaka pri navedbi vertikalnega
gabarita v severnem podobmočju in je zaradi značilne konfiguracije in labilnosti terena
načrtovana možnost in ne obveza izvedbe kleti pri novozgrajenih objektih, objavljamo

POPRAVEK
ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA L1 LUKOVICA CENTER
V Odloku o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center se v poglavju IV., 5. člen,
podpoglavje B/ SEVERNO PODOBMOČJE, novogradnje, besedilo »vertikalnega gabarita K + P
+ M« pravilno glasi »vertikalnega gabarita (K) + P + M«.
S tem popravkom odloka se ustrezno uskladi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center.

Štev: 3505-03-01-03/11

ŽUPAN:

Datum: 04.05.2011
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: Jasna Cerar, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 120 izvodov
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