Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07–ZpoIS-D, 105/08–Odl. US, 11/11, 28/11–Odl. US in 98/13), Odloka o izdajanju
občinskega glasila Odsev (Uradni list RS, št. 48/07 in 84/11) ter Statuta Občine MokronogTrebelno (Uradni list RS, št. 43/18), je Občinski svet občine Mokronog-Trebelno na 21. redni
seji, dne 12.09.2018 sprejel
SKLEP
o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v glasilu »Odsev« za predstavitev
kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve
1.
S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi
kandidatov in njihovih programov v času volilne kampanje za lokalne volitve.

(1)

(2)

2.
V občinskem glasu »Odsev« se za predstavitve kandidatov za župana in kandidatov za
člane občinskega sveta v času volilne kampanje za lokalne volitve brezplačno zagotovi
organizatorju največ ½ strani za kandidata za župana in po 1/8 strani za vsakega
kandidata za člana občinskega sveta.
V primeru, da pride do drugega kroga volitev župana, se brezplačno zagotovi po ½
strani za vsakega kandidata, pod pogojem, da v tem času glasilo izide.

(3) Brezplačni prostor za predstavitev se zagotovi tako za predstavitev političnih strank in
kandidatnih list, ki so že zastopane v občinskem svetu, kot tudi za tiste, ki še niso
zastopane v občinskem svetu.
(4) Dodatne objave za plačilo so možne v skladu z Odlokom o izdajanju občinskega
glasila Odsev in veljavnim cenikom, v največjem skupnem obsegu ½ strani.
3.
Dodatne objave so možne v skladu s veljavnim cenikom oglasnega prostora v občinskem
glasilu »ODSEV«, in sicer v največjem možnem obsegu ene cele strani.
4.
Objavljene bodo vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji posredovali uredniškemu
odboru glasila na el-naslov: urednistvo.odsev@mokronog-trebelno.si , najkasneje do roka za
oddajo vsebin za zadnjo številko, ki izide pred lokalnimi volitvami.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
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Mokronog, dne 13.09.2018
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