
 

Domžale, 12. 3. 2019 

 

 

Volitve v evropski parlament 2019 

Predlog pravil za oglaševanje v Odsevu 

 

Volitve v evropski parlament 2019 bodo potekale v nedeljo, 26. maja 2019, 

torej v dneh po izidu majskega Odseva. 

Zato bodo vsi oglasi političnih strank, ki imajo po odloku pravico do brezplačne 

objave polstranskega oglasa v lokalnem mediju, torej v Odsevu, objavljeni v 

majski številki Odseva, ki izide v ponedeljek, 20. maja. 

 

Predlog sklepa o pogojih za objavo predvolilnih oglasov: 

- 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. 

Splošni pogoji za objavo 

Oglase političnih strank bomo sprejemali do četrtka, 9. maja 2019, do 12. 

ure. Oglasi, prejeti po tem datumu in uri, ne bodo objavljeni. 

- Javno žrebanje oglasnih mest v majskem Odsevu, v posebni rubriki 

Volitve v evropski parlament 2019, bo v petek, 10. maja, ob 12. uri v 

prostorih Občine Trzin. 

- Predvolilne oglase sprejemamo na elektronskem naslovu uredništva 

Odseva trzin.odsev@gmail.com.  

- Vse pogoje in sprejeti sklep o objavi predvolilnih oglasov bomo objavili v 

letošnjem aprilskem Odsevu. 

 

 

Vesna Sivec Poljanšek,  

glavna in odgovorna urednica Odseva  
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