URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 21.10.2011, ŠT. 10, LETO 2011

CENA 0,26 EUR

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Ur. list RS, št. 41/07, Odl. US
105/2008,dl.US: U-I-295/07-8, ZVRK-A, Ur. L. RS, št. 11/2011, 28/2011 Odl.US: U-I-67/09-27,
Up-316/09-19) in 2. odst. 35. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št.
9/11), izdaja ţupan Občine Lukovica naslednji

SKLEP
O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA ZA IZVEDBO PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI
ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja v času volilne kampanje za namen
izvedbe predčasnih volitev v Drţavni zbor, ki bodo 4. decembra 2011.
Vsebina sklepa zadeva določitev plakatnih mest in nameščanja panojev na javnih površinah v
času volilne kampanje, kakor tudi pravice in obveznosti organizatorjev volilne kampanje (v
nadaljevanju: organizatorji).
Nameščanje plakatov s propagandno vsebino na temo predčasnih volitev v Drţavni zbor,
predstavitve političnih strank in list ter njihovih kandidatov, je dovoljeno na brezplačnih plakatnih
mestih in pod pogoji, ki so določeni v tem sklepu.
2. člen
Uradna, brezplačna plakatna mesta, ki jih bo Občina Lukovica zagotovila organizatorjem, na
katerih je dovoljeno oglaševanje v času volilne kampanje, predstavljajo:
a) plakatni stebri – do 2/3 plakatnega prostora,
b) oglasni panoji po posameznih krajevnih skupnostih.
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3. člen
Posamezna plakatna mesta iz 2. člena tega sklepa je moţno koristiti pod naslednjimi pogoji:
a) plakatni stebri – do 2/3 plakatnega prostora:
- naselje Blagovica – pri AP Blagovica,
- naselje Lukovica - pri trgovini Tuš,
- v Šentvidu pri trgovini Spina.
b) oglasni panoji po posameznih krajevnih skupnostih:
- Blagovica - pri avtobusni postaji,
- Češnjice - pri objektu »stara šola«,
- Krašnja – pred trgovino,
- Lukovica – na glavnem kriţišču z magistralno cesto,
- Prevoje – v bliţini telefonske govorilnice,
- Šentvid pri Lukovici – pred stavbo KS,
- Rafolče – pri parkirišču športnega igrišča,
- Trojane – pri objektu KS,
- Zlato Polje – pri športnem igrišču;
Na navedena brezplačna plakatna mesta lahko organizatorji plakate nameščajo tako, da vsak
organizator namesti po največ en plakat. Organizatorji bodo sami nameščali plakate, na
pridobljeno plakatno mesto, z dodeljeno zaporedno številko. Za preverjanje ustreznosti
nameščanja bo zadolţen Reţijski obrat Občine Lukovica.
V primeru, da bo interesentov manjše število kot razpoloţljivih plakatnih mest, bodo organizatorji
obveščeni o dodelitvi dodatnih razpoloţljivih mest za plakatiranje.
4. člen
Odstranjevanje in prelepljenje ţe 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 volilne kampanje, o pridobitvi pravice do plakatnega
mesta, odloči ţreb.
Ţreb opravi občinska uprava Občine Lukovica. Ţrebanju imajo pravico prisostvovati predstavniki
organizatorjev volilne kampanje, pod pogoji, ki bodo objavljeni na spletni strani občine.
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 dolţni
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zagotavljati varnost vseh udeleţencev 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 volilne kampanje sami, nadzor nad plakatiranjem pa opravlja Reţijski obrat
Občine Lukovica.
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
veţic, 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 volilne kampanje so dolţni po izvedbi volitev plakate odstraniti skladno z določili
Zakona o volilni in referendumski kampanji in upoštevati za to predpisan zakonski rok. V kolikor
organizatorji določil glede odstranitve plakatov ne bodo upoštevali, bo odstranitev izvedena s
strani Reţijskega obrata Občine Lukovica, o kršitvi pa bo obveščen pristojni inšpekcijski organ.
9. člen
Organizatorji volilne kampanje pridobijo pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge, ki jo
pisno, do vključno 04. 11. 2011 do 13. ure in jo posredujejo na naslov: OBČINA LUKOVICA, Stari
trg 1, 1225 Lukovica, z oznako »Plakatiranje – VOLITVE V DRŢAVNI ZBOR«. 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 ţeli 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.
Nameščanje plakatov in panojev na območju drţavnih cest je dovoljeno le s pisnim soglasjem
DRSC in DARS.
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11. člen
Glede zadev, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski
kampanji (ZVRK).
12. člen
Pristojna sluţba občinske uprave bo upoštevala vse ţe doslej prispete vloge organizatorjev
volilne kampanje za izvedbo predčasnih volitev V Drţavni zbor Republike Slovenije.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati 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 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
7/2011, z dne 05. 05. 2011).
14. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA

Župan Občine Lukovica

Štev.: 675/2011
Datum: 21. 11. 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, razmnoţevanje in vezava: Marko Ravnikar, Domţale
naklada 120 izvodov
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