
Lokalne volitve 2018 

Pravila za oglaševanje v Odsevu 

 

Lokalne volitve 2018 bodo v nedeljo, 18. novembra, torej še pred izidom 

novembrskega Odseva, zato bo že oktobrska številka glasila namenjena 

predvolilnim oglasom posameznih kandidatov za župana in strank oziroma list, ki 

bodo kandidirale na volitvah. 

V izvlečku iz sklepa, sprejetega 25. aprila, na 26. redni občinski seji, lahko 

preberete pogoje za objavo, ob tem pa je treba upoštevati še naslednje:  

 Brezplačni polstranski oglas, do katerega so po odloku o zagotavljanju 

obveščanja javnosti upravičeni županski kandidati oziroma stranke, ima 

lahko največ 2500 znakov (s presledki), z dodano fotografijo. Če bo 

polstranski oglas objavljen brez fotografije, lahko ima do 3000 znakov s 

presledki.  

 Celostranski oglas lahko ima največ 5000 znakov (s presledki), z 

dodano fotografijo, oziroma največ 6000 znakov s presledki, brez 

fotografije.  

 Če stranka (lista) predstavlja tako kandidata za župana kot tudi kandidate 

za občinske svetnike, ji glede na splošno veljavne pogoje za objavo 

predvolilnih oglasov pripadata v Odsevu dva polstranska oglasa (vsak od 

njiju je lahko dolg, kot je navedeno pri razlagi o dolžini in številu fotografij, 

ki veljajo za brezplačne polstranske oglase). 

 

Ob neupoštevanju te omejitve bo uredništvo oddana besedila za oglase skrajšalo.  

Oktobrski Odsev bo prav zaradi teh predvolilnih oglasov izjemoma razširjen 

in bo izšel malo kasneje, kot izhaja sicer, v četrtek, 25. oktobra. 

 

 



S tem pa je za kandidate in stranke podaljšan rok za oddajo predvolilnega gradiva, 

in sicer je v sklepu prvotno določeni rok 8. v mesecu (oktobru) za oddajo tovrstnih 

oglasov podaljšan do petka, 12. oktobra, do 11. ure – oglase sprejemamo na 

elektronskem naslovu uredništva Odseva trzin.odsev@gmail.com.  

Oglasi, ki bi prispeli po tem terminu, ne bodo objavljeni. 

 

 

 

Izvleček 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 številki, ki izide pred volitvami, mogoče 

brezplačno objaviti predvolilni oglas posameznega kandidata za župana ali 

stranke oziroma liste, ki kandidira na volitvah. 

Brezplačni oglas se objavi na površini ene polovice notranje strani v Odsevu v za 

to posebej namenjeni rubriki, označeni kot Volitve 2018. 

Če želi stranka ali posamezni kandidat za župana 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.  

Če pri stranki ali listi ob kandidatih za svetniška mesta kandidira tudi kandidat za 

župana, imajo vsi skupaj na razpolago celo stran za brezplačno objavo 

predvolilnega besedila.  

Vse dodatne objave predvolilnih člankov se plačajo po veljavnem ceniku za 

naročene oglase.  

Razporeditev oglasov posameznih strank/list in kandidatov za župana (zaporedje 

in lega v glasilu) se izžreba v prostorih Občine Trzin in se pri objavi dosledno 

upošteva.  
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