URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 31. 08. 2017, ŠT. 9, LETO 2017
CENA 0,80 EUR

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) in Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14), je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 30. 8.
2017 sprejel naslednji
SKLEP
O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA RAZŠIRITEV OSNOVNE ŠOLE JANKA KERSNIKA BRDO
1. Občinski svet
Občine
Lukovica
potrjuje
Dokument
investicijskega projekta »Razširitev OŠ Janko Kersnik Brdo«.

identifikacije

2. Občinska uprava na podlagi sprejetega DIIP-a izdela predinvesticijsko zasnovo
in Investicijski program skladno časovnim načrtom izdelave dokumentacije,
dopolnjenim na seji sveta.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 21/1/2017
Datum: 30. 8. 2017

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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Na podlagi 46. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica ( Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 12/11, 15/14), je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 30. 8. 2017
sprejel naslednji
SKLEP
GLEDE ŠIRITVE OSNOVNE ŠOLE JANKA KERSNIKA BRDO
1. Občinski svet Občine Lukovica ocenjuje varianto B kot primerno za nadaljnjo
obravnavo.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 21/1/2017
Datum: 30. 8. 2017

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), VI. poglavja Zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Ur. list RS, št. 24/92 – odl.
US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US), 218. člena, 218. a člena, 218. b člena, 218.
c člena, 218. č člena in 218. d člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - uradno
prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13), 59. člena Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) in
20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14), je Občinski svet
Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 30. 8. 2017 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
V OBČINI LUKOVICA V PRVI OBRAVNAVI
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Lukovica v prvi obravnavi in ga posreduje v 30dnevno javno obravnavo.
2. Pripombe podane na seji sveta, se upoštevajo kot pripombe podane v času
javne obravnave.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 21/2/2017
Datum: 30. 8. 2017

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. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o občinskem glasilu
Rokovnjač (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/11) in Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 9/11 in 14/15), je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 30. 8. 2017
sprejel naslednji
SKLEP
O SOGLASJU K PRAVILOM IZRABE ČASOPISNEGA PROSTORA GLASILA ROKOVNJAČ
ZA NAMEN IZVEDBE REFERENDUMSKIH OZ. VOLILNIH OPRAVIL V LETU 2017
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša s predloženo vsebino pravil izrabe
časopisnega prostora glasila Rokovnjač za namen izvedbe referendumskih in
volilnih opravil v letu 2017.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 21/4/2017
Datum: 30. 8. 2017

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(ZRLI-D, Ur. list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), 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 30. 8. 2017, se
določajo naslednja
PRAVILA
IZRABE ČASOPISNEGA PROSTORA OBČINSKEGA GLASILA ROKOVNJAČ ZA NAMEN
IZVEDBE VOLITEV IN ZAKONODAJNIH REFERENDUMOV
V LETU 2017

1.
Navedena vsebina pravil izrabe oglasnega prostora občinskega glasila Rokovnjač se določa za
namen izvedbe razpisanih volitev in zakonodajnih referendumov izvedenih v letu 2017.

2.
V občinskem glasilu je na podlagi 14. člena Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/11), za politične stranke in liste, ki so registrirane v občini, za brezplačno
obveščanje javnosti o svojem delovanju, v vsaki številki na razpolago 1/4 strani brezplačno, ki se
v času izvedbe referendumskih ali volilnih opravil nameni za obravnavo predstavitve mnenj
političnih strank in list zastopanih v občinskem svetu Občine Lukovica kot uradnih organizatorjev
volilne ali referendumske kampanje, za namen izvedbe volitev in zakonodajnih referendumov v
letu 2017 .
Predlagatelj, ki preseže 1/4 brezplačnega prostora, presežek plača po veljavnem ceniku glasila.
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3.
Prenašanje brezplačnega oglasnega prostora na druge predlagatelje ni možno. Prav tako se v
primeru skupne objave predlagateljev, brezplačen prostor, glede na število predlagateljev, ne
podvaja, v primeru, da je predlagatelj predhodno že porabil ¼ brezplačnega oglasnega prostora v
predmetni zadevi.
4.
Na željo posameznih predlagateljev glede dodatnih objav in predstavitev mnenj, ob upoštevanju
razpoložljivega oglasnega prostora, bo uredniški odbor skušal zagotoviti skupno objavo na eni
strani javnega glasila.
5.
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 glasila si pridružuje pravico, da vrstni red objav delno spremeni zaradi smiselne
zapolnitve prostora in izgleda glasila.
6.
Skladno z navedenimi pravili bodo objavljeni tisti 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 vezan na izid posamezne številke.
7.
Pravila za izrabo brezplačnega časopisnega prostora občinskega glasila Rokovnjač potrdi
Občinski svet Občine Lukovica.

8.
Z dnem objave teh pravil prenehajo veljati Pravila za izrabo časopisnega prostora z dne 18. 11.
2015 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 7/15).

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Občinsko glasilo Rokovnjač
Datum: 30.8.2017
Štev.: 21/4/2017

Odgovorni urednik:
Leon ANDREJKA, 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. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o razpisu zakonodajnega
referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge
Divača – Koper (Ur. list RS, št. 34/17), 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 IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM
ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER
(OdZIUGDT)
1. člen
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja v času referendumske kampanje za
namen izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z
drugim tirom železniške proge Divača – Koper, ki bo potekal v nedeljo, 24. septembra 2017.
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 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 referendumske kampanje, predstavljajo oglasni panoji
postavljeni na naslednjih lokacijah:
PREVOJE PRI ŠENTVIDU – v bližini telefonske govorilnice,
BLAGOVICA – pri avtobusni postaji,
TROJANE – pri objektu Krajevne skupnosti (poleg trgovine).
3. člen
Organizatorji referendumske kampanje pridobijo pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge,
ki jo najkasneje do 10. 9. 2017, najkasneje do 10. 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 glede na vrstni red prejema.
Vloga organizatorja referendumske kampanje mora obvezno vsebovati:
- naziv vlagatelja, uradni naslov in identifikacijsko številko,
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-

-

ime in priimek oz. naziv organizatorja referendumske kampanje ter ime
pooblaščenega organizatorja, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno in
telefonsko številko,
oznako oglaševanja: plakatno mesto, oz. oglasni panoja ali oboje.

V primeru nepopolne vloge bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi. V primeru, da dopolnitev vloge ne bo
pravočasna, se vloga kot nepopolna zavrne.
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.
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 tlakovane javne
površine po naseljih občine (z izjemo voznih in parkirnih površin ter pločnikov), postaviti svoja
stojala (do višine 1,5 m in največ 2 panoja na lokacijo), 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 in želenih lokacij. Določitev mesta postavitve stojal, oz.
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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.
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.
Nameščanje plakatov in panojev na območju državnih cest je dovoljeno le s pisnim soglasjem
DRI oziroma 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).
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13. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Štev.: ref/1/2015
Datum: 10. 8. 2017

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št.
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14-Odl.US in 14/15-ZUUJFO) ter 8. in 30. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) župan sprejme
SKLEP
O UGOTOVITVI STANJA POSTOPKOV PRIPRAVE OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV
(Strategija prostorskega razvoja občine Lukovica in izvedbeni del Občinskega
prostorskega načrta občine Lukovica)
in
O PRIPRAVI OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE LUKOVICA
1. člen
(uvodna določila)
Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) je določal, da
občine pričnejo s pripravo strategije prostorskega razvoja občine po uveljavitvi strategije
prostorskega razvoja Slovenije, s pripravo prostorskega reda občine pa po uveljavitvi
prostorskega reda Slovenije in ju morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu strategije
prostorskega razvoja Slovenije. Podlago za pripravo Strategije prostorskega razvoja občine
predstavlja Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), ki je stopil
v veljavo 20. 07. 2004 ter Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), ki je
stopila v veljavo 13. 11. 2004.
Občina Lukovica je v letu 2004 začela s pripravo novih prostorskih aktov na podlagi ZUreP-1.
Občinski svet je na 12. seji, dne 29.3.2004, sprejel Program aktivnosti na področju priprave in
sprejemanja Strategije prostorskega razvoja občine Lukovica in Prostorskega reda občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/04).
Občina Lukovica je na podlagi določb ZUreP-1 začela voditi dva postopka priprave in
sprejemanja novih prostorskih aktov občine:
- Strategije prostorskega razvoja občine Lukovice (v nadaljevanju: SPRO Lukovica),
Program priprave, št. 1277/05 z dne 8.7.2005 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/05)
in
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-

Prostorskega reda občine Lukovica (v nadaljevanju: PRO Lukovica), Program priprave z
dne 17.11.2005 (Uradni vestnik Občine Lukovica. št. 8/05).

Pred sprejemom programa priprave za SPRO Lukovica je bila septembra 2004 organizirana 1.
prostorska konferenca v dvorani Kulturnega doma v Lukovici z namenom pridobitve priporočil,
predlogov in usmeritev pristojnih nosilcev urejanja prostora ter organizirane javnosti. Novembra
2004 je bila 1. prostorska konferenca organizirana tudi za PRO Lukovica.
Občinski svet je na 20. seji, dne 13.7.2005, obravnaval in podprl Koncept prostorskega razvoja
občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/05, 6/05-popravek). Koncept določa
temeljne usmeritve za razvoj poselitve, razporejanje dejavnosti in rabo prostora, varstvo naravnih
vrednot in kulturne dediščine, urejanje vodotokov, razvoj infrastrukturnega omrežja, varstvo
naravnega in bivalnega okolja ter dobrin splošnega pomena, ravnanja z odpadki, sanacijo
degradiranih območij, na področju rudnin in mineralnih surovin ter za obrambo, zaščito in
reševanje.
Skladno določilom Zakona o varstvu okolja - ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06) in Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04) je Občina Lukovica pridobila
odločbo Ministrstva za okolje in prostor, da je v postopku priprave SPRO Lukovica treba izvesti
postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje (sestavni del postopka je izvedba presoje
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja), št 354-09215/2005 z dne 22.7.2005, ter enako odločbo za pripravo PRO Lukovica, št. 35409-110/2005 z
dne 21.11.2005.
Analiza stanja prostora in teženj prostorskega razvoja (RRD d.o.o. Domžale, junij 2005) je
pokazala bistvene vsebinske sklope, na katerih je temeljila priprava SPRO Lukovica:
- sprememba strateškega položaja občine zaradi izgradnje avtoceste;
- pojav novih poselitvenih teženj in potrebe po novi zasnovi razvoja višinskih in dolinskih
naselij;
- pospeševanje razvoja (novih) dejavnosti kot posledice izgradnje avtoceste;
- zagotavljanje vzdržnega (trajnostnega) prostorskega razvoja občine.
Za pripravo SPRO Lukovica so bile izdelane zakonsko predpisane in ostale potrebne strokovne
podlage:
- Analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru,
- Analiza obstoječega stanja na območju urbanistične zasnove Lukovica,
- Analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti na območju urbanistične zasnove
Lukovica,
- Kmetijski elaborat – urbanistični del,
- Študija ranljivosti prostora,
- Analiza identitete prostora,
- Analiza naselja Trojane,
- Strategija razvoja kmetijstva v občini Lukovica,
- Program ocene ogroženosti pred zemeljskimi plazovi z analizo območij z zahtevnimi in
običajnimi protierozijskimi ukrepi,
- Analiza poplavne ogroženosti po izgradnji avtoceste,
- Poročilo k hidrogeološki karti območja Črni graben.
Za namen kvalitetnejšega načrtovanja je bila izvedena anketa med podjetji s sedežem v občini o
njihovih razvojnih načrtih ter med krajevnimi skupnostmi in društvi o obstoječem stanju in
potrebnem razvoju poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine, o pomanjkljivostih na področju
infrastrukturne opremljenosti, oskrbnih in družbenih dejavnosti, športa, o pomanjkanju zazidljivih
površin v naseljih, interesu za razvoj turizma, turističnih kmetij in gospodarskih dejavnosti. Vodilo
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pri oblikovanju prostorske strategije so bile tudi vse prispele pobude pravnih in fizičnih oseb za
spremembe namembnosti zemljišč.
Za namen priprave SPRO je župan imenoval Projektni svet, ki ga je sestavljalo 6 članov. Svet se
je sestal na 6 sejah, na katerih je obravnaval temeljna vprašanja usmerjanja težišča poselitve,
razvoja kmetijske dejavnosti, problematike odlaganja odpadkov in izkoriščanja kamnin, razvoja
obrtnih con ter tako prispeval svoj delež k oblikovanju predloga prostorske strategije občine.
Na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora in v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši
vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04) je bil maja 2006 izdelan predlog SPRO Lukovica,
naslednji mesec pa je bila organizirana 2. prostorska konferenca v dvorani Kulturnega doma v
Lukovici z namenom pridobitve priporočil in predlogov pred javno razgrnitvijo.
Župan je dne 23.03.2007 sprejel Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o SPRO Lukovica, št.
487/07 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/07). Javna razgrnitev je potekala v času od
10.4.2007 do 8.6.2007 na sedežu Občine Lukovica v Lukovici, javna obravnava je bila
organizirana dne 23.05.2007 v prostorih Kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici.
Sočasno je po določilih ZVO-1 potekal postopek celovite presoje vplivov plana na okolje in v
naravo na varovana območja, ki je temeljil na Okoljskem poročilu za SPRO Lukovica (Ipsum
d.o.o. Domžale, junij 2007). Poročilo opredeljuje okoljske cilje, merila vrednotenja in metodologijo
ugotavljanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo
človekovega zdravja in kulturne dediščine. Ker območje občine meji na območje Natura 2000
oziroma je v njegovem vplivnem območju, je področje narave poseben segment poročila.
Leta 2007 je bil uveljavljen Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07),
ki v 98. členu določa, da se postopki za sprejem SPRO, PRO ali občinskega lokacijskega načrta,
začeti pred uveljavitvijo zakona, v okviru katerih so bili ti akti že javno razgrnjeni, dokončajo po
določbah ZUreP-1. V tem primeru se SPRO šteje za občinski strateški prostorski načrt, PRO pa
za občinski prostorski načrt.
Župan je po uveljavitvi ZPNačrt sprejel Sklep o ugotovitvi stanja postopkov priprave občinskih
prostorskih aktov, št. 1219/07 z dne 16.7.2007 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 7/07), s
katerim je bilo ugotovljeno:
- da je bil postopek za sprejem SPRO Lukovica začet po določilih ZUreP-1 in da je bila
javna razgrnitev predloga začeta pred dnem uveljavitve ZPNačrt, zaradi česar se šteje za
občinski strateški prostorski načrt in se dokonča po določbah ZUreP-1;
- da je bil postopek za sprejem PRO Lukovica začet po določilih ZUreP-1, vendar javna
razgrnitev predloga ni bila izvedena pred dnem uveljavitve ZPNačrt, zaradi česar se
postopek nadaljuje in konča po določbah ZPNačrt.
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 5.9.2007, pod št. 354-09-215/2005, izdalo mnenje o
ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila in njegove revizije in mnenje o sprejemljivosti
vplivov izvedbe plana na okolje za SPRO Lukovica v okviru postopka celovite presoje vplivov
plana na okolje. Župan je dne 13.9.2007sprejel Sklep o javni razgrnitvi okoljskega poročila in
njegove revizije za SPRO Lukovica, št. 1586/07 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/07). Javna
razgrnitev je potekala v času od 28.9.2007 do 29.10.2007 v prostorih Občine Lukovica (Šentvid
pri Lukovici), javna obravnava je bila organizirana dne 24.10.2007 v prostorih Kulturnega doma
Janka Kersnika v Lukovici.
Župan je dne 11.4.2008 sprejel:
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-

-

Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
predloga odloka o SPRO Lukovica, št. 678/08 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/08)
in
Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
okoljskega poročila in njegove revizije za SPRO Lukovica, št. 680/08 (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 3/08).

Na podlagi sprejetih stališč je bil pripravljen dopolnjen predlog SPRO, h kateremu je Občina
Lukovica dne 4.7.2008 zaprosila nosilce urejanja prostora za izdajo mnenja ter Ministrstvo za
okolje in prostor za izdajo mnenja o sprejemljivosti in sklepa o potrditvi. Vsi zaprošeni nosilci
urejanja prostora so izdali pozitivno mnenje, razen Zavod RS za varstvo narave, Območna enota
Kranj, v postopku celovite presoje vplivov plana na okolje in v naravo. Na naravovarstvenem
mnenju zavoda, ki ugotavlja, da predlog prostorskega akta ni usklajen z naravovarstvenimi
smernicami, v kolikor se izvede poslovna cona Prevoje, je temeljila odločba Ministrstva za okolje
in prostor, št. 354-09-215/2005 z dne 10.12.2010, da vplivi izvedbe plana na okolje, ugotovljeni v
postopku celovite presoje vplivov na okolje za plan – SPRO Lukovica – niso sprejemljivi. V skladu
z določili ZVO-1 je Občina Lukovica dne 12.1.2011 pri Upravnem sodišču RS vložila tožbo zoper
navedeno odločbo. Sodišče je tožbo dne 18.6.2012 zavrnilo kot neutemeljeno.
Občini Lukovica v postopku priprave SPRO Lukovica tudi ni uspelo pridobiti mnenja Agencije RS
za okolje, za področje upravljanja z vodami, zaradi v letu 2008 uveljavljene Uredbe o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08). Študija poplavne
(ne)varnosti za območje občine Lukovica, OIKOS d.o.o. Domžale, december 2009, je bila zato
izdelana na podlagi izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta občine Lukovica.
Vzporedno s pripravo in usklajevanjem SPRO Lukovica je potekala priprava PRO Lukovica, po
uveljavitvi ZPNačrt kot izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta občine Lukovica (v
nadaljevanju: izvedbeni del OPN) oziroma Izvedbenega prostorskega načrta občine Lukovica (v
nadaljevanju: IPN), v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07). Dopolnjen osnutek IPN je pripravljen na podlagi
prejetih smernic nosilcev urejanja prostora, strokovnih podlag ter strateških izhodišč, ciljev,
usmeritev in zasnov (SPRO Lukovica).
Dopolnjen osnutek IPN temelji na predlogu SPRO Lukovica, ki izhaja iz upoštevanja družbenih,
gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja ter opredeljuje zasnovo bodočega
prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za njegovo doseganje. Tako določa usmeritve za
razvoj posameznih prostorskih sistemov na lokalni ravni, in sicer razvoj poselitve, gospodarske
javne infrastrukture in krajine. Prostorski razvoj občine Lukovica temelji na ciljih in izhodiščih
dosedanjega prostorskega razvoja, ki jih nadgrajuje z vsebinsko osmišljenim umeščanjem
dejavnosti v prostor, smiselnim zaokroževanjem poselitvenega vzorca naselij v ravninskem delu
Lukovice, ohranjanjem naselij v obstoječem obsegu v hribovitem predelu občine, razvojem
družbenih in centralnih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in gospodarske javne infrastrukture.
IPN je prostorski akt, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena in določijo
pogoji umeščanja objektov v prostor. IPN po posameznih enotah prostora (EUP) določa:
- območja namenske rabe prostora;
- prostorske izvedbene pogoje (PIP);
- območja, za katera se pripravijo občinski podrobni prostorski načrti (OPPN).
Na predlog lastnikov so bili v dopolnjen osnutek IPN vključeni tudi izvzemi zemljišč iz območij
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naselij oziroma stavbnih zemljišč, katerih pobude so se številčno povečale zaradi državnega
izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin in poskusnega ocenjevanja vrednosti
nepremičnin.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka IPN se je časovno odmikala zaradi neusklajenosti
dopolnjenega predloga SPRO Lukovica. Občina Lukovica se je na podlagi predhodnega posveta
z Ministrstvom za okolje in prostor in prehodnih določb ZPNačrt odločila, da se dopolnjen osnutek
IPN čim prej javno razgrne in tako pospeši postopek, ki bo v končni fazi dohitel prostorsko
strategijo.
Župan je dne 11.4.2011 sprejel Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o IPN
občine Lukovica, št. 3504-02-01/2011 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/11). Javna
razgrnitev je potekala v času od 23.5.2011 do 23.6.2011 v prostorih Občine Lukovica (Šentvid pri
Lukovici), javna obravnava je bila organizirana dne 15.6.2011 v prostorih Kulturnega doma Janka
Kersnika v Lukovici. Zaradi izkazane potrebe po zagotovitvi prostorskih možnosti (širitev
stavbnega zemljišča) za izgradnjo nove osnovne šole na Brdu je bila dopolnjena in ponovno
javno razgrnjena tudi urbanistična zasnova Lukovica, ki je sicer del SPRO Lukovica.
Župan je dne 11.6.2012 sprejel Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka odloka o IPN občine Lukovica, št. 350-052/2012 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/12). Na podlagi sklepa je bil pripravljen predlog IPN
za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
2. člen
(ugotovitve)
Ugotovi se, da je postopek priprave in sprejemanja SPRO Lukovica končan z odločbo Ministrstva
za okolje in prostor, št. 354-09-215/2005 z dne 10.12.2010, da vplivi izvedbe plana na okolje,
ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za plan – SPRO Lukovica – niso
sprejemljivi.
Ugotovi se, da se je postopek priprave in sprejemanja izvedbenega dela OPN ustavil iz razloga,
navedenega v prejšnjem odstavku.
Odločba iz prvega odstavka tega člena temelji na naravovarstvenem mnenju Zavoda RS za
varstvo narave, Območna enota Kranj, da je vpliv izvedbe plana na okolje nesprejemljiv zaradi
vplivov PC Prevojske gmajne na biotsko raznovrstnost in naravno vrednoto. Veljavne prostorske
sestavine planskih aktov občine Lukovica na območju Prevojskih gmajn določajo odlagališče
komunalnih odpadkov in obrtno industrijsko cono kot glavno proizvodno območje občine, kar je
potrdila tudi Vlada RS. V skladu s plansko opredeljenimi razvojnimi usmeritvami Občine iz
začetka njenega nastanka oziroma delovanja in glede na obstoječe naravne danosti ter
ustvarjene razmere sta v predlogu SPRO Lukovica prostorski ureditvi na območju Prevojskih
gmajn preoblikovani v enovito poslovno cono. Ker je bilo leta 2004 območje razglašeno za
naravno vrednoto in ekološko pomembno območje, je bil v postopku celovite presoje vplivov na
okolje za SPRO Lukovica izražen konflikt med razvojnimi in varstvenimi cilji. V luči že veljavnih in
potrjenih planov ter prizadevanja za trajnostni razvoj na območju Prevojskih gmajn je Občina
Lukovica od leta 2008 izvajala vrsto aktivnosti z namenom ohranitve območja kot gospodarskega
(poslovnega) središča (usklajevalni sestanki z nosilci urejanja prostora, pristojnimi ministri,
pridobitev dopolnilnih smernic, izdelava variantnih prostorskih rešitev z okoljskim vrednotenjem,
iskanje rešitve za čim hitrejši sprejem novih občinskih prostorskih aktov – monitoring…). V
postopku je bilo ugotovljeno, da mnenja in odločitve Zavoda RS za varstvo narave temeljijo zgolj
na ocenah in predvidevanjih in da empirične raziskave o dejanski prisotnosti in stanju rastlinskih
in živalskih vrst ter habitatov na tem območju niso bile opravljene. Občina Lukovica se je zato
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odločila poiskati nova dejstva in dokaze kot podlago za ponovno vrednotenje in oceno vplivov
predlaganega plana na okolje.
Glede na predhodne ugotovitve se nadalje ugotavlja:
- da je bila izdelana Inventarizacija dvoživk in ostalih živalskih in rastlinskih vrst ter
habitatnih tipov na območju Prevojskih ribnikov in Prevojskih gmajn, Matrika ZVO d.o.o.,
september 2014 (končno poročilo). Inventarizacija je strokovna podlaga, ki temelji na
terenskem opazovanju pomladanskih selitev in popisu dvoživk ter popisih posameznih
vrst in habitatnih tipov (HT) na območju Prevojskih ribnikov in gmajn;
- da so bile izdelane ustrezne strokovne podlage za spremembo namenske rabe prostora
na območju Prevojskih gmajn;
- da je Občina Lukovica z Ministrstvom za okolje in prostor in Zavodom RS za varstvo
narave uskladila predlog prostorskega akta v delu, na katerega je bila leta 2010 vezana
odločitev Ministrstva za okolje in prostor o nesprejemljivosti vplivov izvedbe SPRO
Lukovica na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje;
- da so izvedene aktivnosti iz prve, druge in tretje alineje podlaga za nadaljevanje oziroma
ponovno pripravo in sprejem novega prostorskega akta občine Lukovica v skladu z
določili ZPNačrt.

3. člen
(zaključek priprave prostorskih aktov občine)
V skladu z ugotovitvami iz 2. člena se zaključi postopek priprave in sprejemanja:
- SPRO Lukovica, Program priprave, št. 1277/05 z dne 8.7.2005 (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 5/05) in
- PRO Lukovica, Program priprave z dne 17.11.2005 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št.
8/05), oziroma izvedbenega dela OPN.

4. člen
(začetek priprave OPN)
Občina Lukovica začne s pripravo Občinskega prostorskega načrta občine Lukovica v skladu z
Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) in Pravilnikom o
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07). OPN se
pripravi kot enovit prostorski akt.
5. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN)
Namen priprave OPN je zagotavljanje pogojev za bivanje občanov ter razvoj gospodarskih in
družbenih dejavnosti.
V postopku priprave OPN se obravnavajo razvojne pobude, ki so se pokazale kot nujne za razvoj
dejavnosti na območju občine Lukovica.
Z uveljavitvijo OPN bodo omogočeni posegi v prostor v skladu z interesi in dejanskimi potrebami.
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6. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
OPN se pripravi za celotno območje občine Lukovica.
OPN mora vsebovati strateški in izvedbeni del. Pri pripravi strateškega dela OPN se smiselno
povzamejo določila dopolnjenega predloga SPRO Lukovica, pri pripravi izvedbenega dela OPN
pa določila predloga IPN občine Lukovica.
Za območje naselja Lukovica (občinsko središče) se izdela urbanistični načrt (UN), pri čemer se
smiselno povzamejo določila Urbanistične zasnove Lukovica (UZ), ki je bila izdelana kot sestavni
del SPRO Lukovica.
Pri pripravi OPN se:
- upošteva usklajena prostorska ureditev na območju Prevojskih gmajn in Prevojskih
ribnikov iz tretje alineje četrtega odstavka 2. člena,
- preveri možnost umestitve poslovne cone na območje južno od Prevojskih gmajn,
- vključi predlog prostorske (prometne) ureditve na območju naselja Trojane.
V postopek priprave OPN se vključi vse razvojne pobude in pobude za spremembo namenske
rabe zemljišč pravnih in fizičnih oseb, ki so bile že vključene, obravnavane in tudi javno
razgrnjene v postopku priprave SPRO Lukovica in PRO Lukovica oz. IPN, vendar v tem postopku
niso predmet javne razgrnitve in javne obravnave.
Vse nove pobude se bodo obravnavale v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN, s
katerim bo Občina Lukovica začela takoj po njegovem sprejemu.

7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Priprava OPN občine Lukovica bo temeljila na strokovnih podlagah, ki so bile izdelane za namen
priprave SPRO Lukovica in izvedbenega dela OPN občine Lukovica ter za namen priprave
okoljskega poročila za OPN. V postopku priprave OPN bodo izdelane tudi strokovne podlage, ki
se bodo pokazale za potrebne ali jih bodo posebej zahtevali nosilci urejanja prostora.

8. člen
(faze postopka priprave OPN in okvirni rok)
Priprava OPN bo potekala v naslednjih fazah:
- priprava osnutka OPN,
- pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora,
- pridobitev odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, glede izvedbe postopka
celovite presoje vplivov na okolje,
- priprava dopolnjenega osnutka OPN,
- javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN,
- sprejem stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN,
- priprava predloga OPN,
- pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora,
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-

priprava končnega predloga OPN,
sprejem odloka.

Sočasno s pripravo OPN se vodi postopek celovite presoje vplivov plana na okolje, v kolikor bo
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odločilo, da je to potrebno.
Okvirni rok priprave OPN je eno leto.

9. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki izdajajo smernice in mnenja k občinskim prostorskim aktom, so:
1.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (za področje
poselitve)
2.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje
kmetijstva)
3.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
 Zavod za gozdove Slovenije
4.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (za področje upravljanja z vodami)
5.
Zavod RS za varstvo narave (za področje ohranjanja narave)
6.
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva kulturne
dediščine)
7.
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet (za področje cestnega in
železniškega prometa in za področje avtocest)
 DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
8.
Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko (za
področje trajnostne mobilnosti)
9.
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet (za področje
pomorskega in zračnega prometa)
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje rudarstva)
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje energetike)
12. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in
reševanja)
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko (za področje obrambe)
14. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide,
vojne veterane in žrtve vojnega nasilja (za področje vojnih in prikritih grobišč)
15. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in
blagovne rezerve (za področje blagovnih rezerv)
V postopku priprave OPN sodelujejo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, nosilci javnih pooblastil in lokalni nosilci urejanja
prostora.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.

10. člen
(objava in začetek veljavnosti)
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Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Lukovica in posreduje ministrstvu, pristojnemu za
prostor.

Štev.: 350-36-40/2013
Datum: 31.8.2017

ŽUPAN:
Matej Kotnik, l. r.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(ZRLI-D, Ur. list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o razpisu volitev
predsednika republike (Ur. list RS, št. 43/17), Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 9/11, 15/14), izdaja župan Občine Lukovica naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA
ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE
1. člen
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja v času volilne kampanje za namen
izvedbe volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 22. oktobra 2017.
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 volitev 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 referendumske kampanje, predstavljajo oglasni panoji
postavljeni na naslednjih lokacijah:
-

BLAGOVICA – pri avtobusni postaji,
KRAŠNJA – pred trgovino,
LUKOVICA – na zelenici pri glavnem križišču z magistralno cesto,
PREVOJE PRI ŠENTVIDU – v bližini telefonske govorilnice,
RAFOLČE – pri parkirišču športnega igrišča,
TROJANE – pri objektu KS,
ZLATO POLJE – pri športnem igrišču.
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3. člen
Organizatorji volilne kampanje pridobijo pravico do plakatnega mesta na podlagi vloge, ki jo
najkasneje do 10. 10. 2017 do 10. ure posredujejo na naslov: OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1,
1225 Lukovica, z oznako »Plakatiranje – VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE«.
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 glede na vrstni red prejema.
Vloga organizatorja referendumske kampanje mora obvezno 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,
- način oglaševanja: plakatno mesto, oglasni pano ali oboje.
V primeru nepopolne vloge bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi. V primeru, da dopolnitev vloge ne bo
pravočasna, se vloga kot nepopolna zavrne.
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.
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.
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7. člen
Organizatorji volilne kampanje smejo na javnih površinah, ki predstavljajo tlakovane javne
površine po naseljih občine (z izjemo voznih in parkirnih površin ter pločnikov), postaviti svoja
stojala (do višine 1,5 m in največ 2 panoja na lokacijo), 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 in želenih lokacij. 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 volitev 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.
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.
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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 državnih cest je dovoljeno le s pisnim soglasjem
DRI oziroma 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

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

Štev.: ref/1/2015
Datum: 31. 8. 2017
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