Št. zadeve: 030-0003/2021
Datum: 29. 6. 2021
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolSD, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), določil Odloka o glasilu Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 39/18),
Programske zasnove občinskega glasila Tržičan (sprejete na 21. redni seji Občinskega sveta
Občine Tržič dne 17. 6. 2021) in Cenika komercialnih objav v občinskem glasilu Tržičan
(sprejetega na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič dne 22. 10. 2021) je uredniški odbor
glasila Tržičan na svoji 2. korespondenčni seji dne 29. 6. 2021 sprejel naslednja
PRAVILA
o izrabi oglasnega prostora posebne izdaje glasila Tržičan ob razpisu referenduma o
Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki bo dne
11. julija 2021
V času volilne kampanje, ob razpisu volitev in referendumov mora glasilo del prostora nameniti
predstavitvi kandidatov in kandidatnih list. Podrobnejša pravila za te objave v skladu z zakonom,
ki ureja volilno kampanjo, sprejeme uredniški odbor in jih objavi na spletni strani Občine Tržič in
/ ali v glasilu.
V posebni izdaji glasila Tržičan bo vsem organizatorjem referendumske kampanje za referendum
o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki bo v nedeljo, 11. julija
2021, zagotovljena enakopravnost pri predstavitvi oglaševalskih vsebin.
Objava bo omogočena v posebni številki glasila Tržičan, ki bo izšla do 9. 7. 2021.
V skladu z veljavnim Cenikom imajo zainteresirani oglaševalci na voljo naslednje oblike in
velikosti oglasnih sporočil:
Velikost oglasa*
1/1 stran (185 x 256 mm)
1/2 strani (185 x 126 mm)
1/4 strani (90 x 126 mm)

Cena brez DDV
490,00 EUR
290,00 EUR
150,00 EUR

Cena z DDV
597,80 EUR
353,80 EUR
183,00 EUR

Vlogo za objavo oglasnega sporočila morajo oddati pooblaščeni organizatorji referendumske
kampanje do 2. 7. 2021, do 9. ure (prejemna teorija, vloga po e-pošti ali po navadni pošti
mora prispeti najkasneje 2. 7. 2021, do 9. ure), na uredništvo glasila Tržičan, in sicer na
naslov Občina Tržič, uredništvo glasila Tržičan, Trg svobode 18, 4290 Tržič (s pripisom
»Referendum
o
Zakonu
o
vodah
«)
ali
na
elektronski
naslov urednistvo.trzican@gmail.com.
Vlogi mora biti predložena oglasna vsebina v naročenem in predpisanem formatu, ki jo je
potrebno poslati v elektronski obliki (e-pošta, elektronski nosilec, ipd.).
Posebna izdaja bo izdana pod pogojem, da se zapolni vsaj 1/1 stran posebne izdaje glasila
Tržičan.
Pravila o izrabi oglasnega prostora glasila Tržičan ob razpisu referenduma o Zakonu o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki bo dne 11. julija 2021, bodo objavljena na spletni
strani Občine Tržič.
Javno žrebanje vrstnega reda in mesta objave prispelih oglasov bo 2. 7. 2021, ob 10. uri, na Trgu
svobode 18 – prostori Službe turizem Tržič.
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za uredniški odbor:
Maja Tekavec,
odgovorna urednica

Objaviti:
- na spletni strani Občine Tržič.
Vložiti:
- v zadevo.
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