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OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
 
 
ZADEVA:  Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času 

pred volitvami  
 

NAMEN:  Sprejem sklepa 
 

PRAVNA PODLAGA:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Odlok o 
zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 06/08 – uradno 
prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15 in 11/16) in Statut Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06)  
 

PREDLAGATELJ:  g. Peter Ložar, župan 
 

POROČEVALKA:  ga. Vesna Sivec Poljanšek, odgovorna urednica občinskega 
glasila Odsev 
 

FINANČNE POSLEDICE:  Sprejem sklepa ne bo imel neposrednih finančnih posledic za 
Proračun Občine Trzin. 

 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Na Občino Trzin smo prejeli predlog glavne urednice občinskega glasila Odsev, Vesne Sivec 
Poljanšek, da v skladu z 32. členom Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine 
Trzin in glasilu Občine Trzin, na sejo v mesecu marcu uvrstimo sklepanje o Predlogu pravil za 
oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami (predlog urednice se nahaja v 
prilogi). 
 
32. člen Odloka določa, da organizatorji volilne kampanje za liste oziroma kandidate, ki 
kandidirajo na državnih, lokalnih ali na volitvah v Evropski parlament, imajo v času volilne 
kampanje brezplačno na voljo del prostora v Odsevu, ki ga glede na število list oziroma 
kandidatov določi urednik v skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta. V skladu s tem 
členom predlagamo sprejem predlaganih pogojev. 
 
 
 
 
 



Predlog sklepa: 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Odloka 
o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 06/08 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15 in 11/16) in Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet občine Trzin 
na 5. redni seji, dne 27. marca 2019 sprejel naslednji  

 
SKLEP 

 
1. V času volilne kampanje, ki jo terminsko uradno napovedo na državni ravni, je v glasilu 

Občine Trzin Odsev, v majski številki, ki izide v dneh pred evropskimi volitvami, po 
določilih iz odloka mogoče brezplačno objaviti predvolilni oglas posameznega kandidata 
za evropskega poslanca ali stranke oziroma liste, ki kandidira na volitvah.  
Brezplačni oglas se objavi na površini ene polovice (1/2) notranje strani v Odsevu v za 
to posebej namenjeni rubriki, označeni kot Volitve v evropski parlament 2019, v prvi polovici 
Odseva.  
Polstranski oglasi so lahko dolgi največ 2500 znakov (s presledki), z dodano 
fotografijo kandidata za evropskega poslanca ali stranke. Če bo polstranski oglas 
objavljen brez fotografije, ima lahko do 3000 znakov s presledki.  
Uredništvo si pridružuje pravico do krajšanja oglasov, ki te zapovedi ne upoštevajo. 
Če želi stranka ali posamezni kandidat za evropskega poslanca v Odsevu objaviti večji 
oglas od dogovorjene ene polovice (1/2) strani, se površina, ki presega to velikost, plača 
po veljavnem ceniku za plačane oglase, kot ga določa Občina Trzin. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 
 
Številka: 5-7/2019                      ŽUPAN: 
Datum: 27. 3. 2019                Peter LOŽAR, l.r. 


