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Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – 

ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK), Zakona o medijih (Uradni 

list RS, št. 110/06 – UPB, 90/10 – odl. US, 47/12, 22/16 in 39/16), 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 in 11/18 – ZSPDSLS-1) in Statuta Občine Tržič (Uradni list 

RS, št. 19/2013, 74/2015) je Občinski svet Občine Tržič na svoji 33. redni seji dne 13. 9. 

2018 sprejel 

 

PRAVILA 

ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA V GLASILU TRŽIČAN ZA PREDSTAVITEV 

KANDIDATOV, POLITIČNIH STRANK IN NJIHOVIH PROGRAMOV 

 

V skladu s svojo programsko zasnovo, si bo uredniški odbor glasila Tržičan prizadeval, da 

bo v interesu bralcev po uredniški presoji poročal o vseh pomembnejših dogodkih, povezanih 

z volitvami, in jih po lastni presoji tudi komentiral. O obsegu in vsebini prispevkov se bo 

uredništvo odločalo samostojno, glede na pomen dogodka za javnost.  

 

Vsi organizatorji volilne kampanje in politične stranke lahko v glasilu Tržičan  zakupijo prostor 

in svoja propagandna sporočila objavijo kot oglas. Za trženje prostora je zadolžen Radio 

Gorenc. Vsa plačana obvestila in propagandna sporočila bodo v časopisu skladno z 

Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 

11/11, 28/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK) posebej označena z obvezno navedbo 

naročnika. Objavljena bodo na zadnjih treh straneh glasila. Zaradi omejenega prostora v 

glasilu je največja možna velikost objave 2/9 strani (cca. 60 mm širina in 170 mm višine ali 

cca. 120 mm širina in 85 mm višina). V primeru prevelikega števila naročil bodo oglasi 

objavljeni v velikosti največ 1/9 strani. Volilna propagandna sporočila plačujejo naročniki po 

veljavnem ceniku komercialnih objav v občinskem glasilu Tržičan. V času volilne kampanje 

bo izšla ena številka občinskega glasila Tržičan, in sicer 2. novembra 2018. 

 

Na podlagi 50. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB, 90/10 – odl. 

US, 47/12, 22/16 in 39/16) je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu 

odgovoren naročnik. 

 

Oddaja naročil je možna do 15. oktobra 2018. Kontaktna oseba za naročilo oglasov je Irena 

Kermelj, irenakermelj@gmail.com, komerciala@radiogorenc.si ali 04/59 25 600. 

 

Št. 007-0013/2018 

Tržič, dne 13. 9. 2018 

 

 

        mag. Borut Sajovic, l.r. 

          župan Občine Tržič 
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