OBČINA MENGEŠ

Slovenska cesta 30
1234 Mengeš,
SLOVENIJA

tel.: +386 (0)1 723 70 81
fax: +386 (0)1 723 89 81
e-mail:
obcina.menges@menges.si

Na podlagi 6. člena 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) in 28. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/15) je župan sprejel naslednji

SKLEP
O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA
REDNE VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 2022

1. V času volilne kampanje mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov, in
sicer tako, da zagotavlja enakopravnost vseh kandidatov.
2. Objava bo omogočena v aprilski številki glasila Mengšan, ki bo izšla 14. aprila 2022.
3. Organizatorjem volilne kampanje se za predstavitve kandidatov za redne volitev poslank in
poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 2022 v času volilne kampanje zagotovi po največ
eno stran.
4. Cena objave:
VELIKOST OGLASA
Cela stran ( 210 x 297mm )
Pol strani ( 182 x 126 mm )
Tretjina strani ( 182 x 82 mm )
Četrtina oziroma 1/4 strani ( 89 x 126 mm )
Šestina oziroma 1/6 strani ( 89 x 82mm )
Osmina oziroma 1/8 strani ( 89 x 61 mm )

EUR
200,86 + 22 % DDV
100,43 + 22 % DDV
65,28 + 22 % DDV
50,21+ 22 % DDV
35,15 + 22 % DDV
25,11 + 22 % DDV

5. Oglas bo objavljen pod pogojem predložitve dokazila o predhodnem plačilu objave na račun
Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš, številka računa SI56 011000100001698, sklic SI
00 3000. Potrdilo o plačilu je potrebno predložiti skupaj z vlogo in oblikovanim oglasom.
6. Vlogo in oblikovani oglas za objavo v formatu pdf za tisk ali jpg v visoki resoluciji za tisk (v
oglasu mora biti naveden naročnik oglasa) lahko oddajo pooblaščeni organizatorji volilne
kampanje do četrtka 31. marca 2022 do 10. ure na naslov Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
Mengeš (s pripisom »Državnozborske volitve 2022«) ali na elektronski naslov:
obcina.menges@menges.si.
7. Oglasna sporočila z volilno propagando bodo objavljena po vrstnem redu prispelih popolnih
vlog.

8. V glasilu Mengšan – april 2022 se ne objavi drugih prispevkov s politično vsebino vezano na
redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 2022.

Številka: 041-1/2022-2
Datum: 28. 2. 2022
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župan, l.r.

