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Mandat 2018 – 2022    OBČINA VOJNIK 

      24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 

      3. TOČKA 

      Datum: 8. 9. 2022 

  

 

PREDLAGATELJ: JANKO ČEPIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja______________________________________________________  
 

LOKALNE VOLITVE 2022 – PRAVILA OGLAŠEVANJA V GLASILU OGLEDALO  
 

 POROČEVALEC: g. Janko ČEPIN, predsednik komisije 

_____ _________        _______________ 

 
Pred štirimi leti smo za lokalne volitve uskladili skupni BILTEN, kjer smo javno objavili liste kandidatov 
za župana, Občinski svet in Svete krajevnih skupnosti v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah ter 
plačljive objave kandidatov in list tako, da so imeli naši občani in občanke celovito informacijo.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 20. redni seji, dne 30. 8. 2022, 
obravnavala predlog pravil za oglaševanja odgovorne urednice glasila Ogledalo, ki je povzel glavne 
organizacijske in tehnične detajle izpred štirih let. Na podlagi Zakona o volilni in referendumski 
kampanji bomo v volilnem glasilu Ogledalo, ki bo izšlo 4. novembra 2022 vsem organizatorjem volilne 
kampanje zagotovili enake pogoje pri propagandni predstavitvi kandidatov in njihovih programov.    
 
Člani komisiji predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme pravila (obseg, pogoje in način) oglaševanja v 
glasilu Ogledalo.  
 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji, dne 8. 9. 2022, sprejme Pravila o 
oglaševanju v občinskem glasilu Ogledalo za lokalne volitve 2022.   
 
 
 

 

 
Pripravili; 
Tanja Golec Prevoršek                                                 Župan  
Mojca Skale                                                        Branko Petre 
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LOKALNE VOLITVE 2022 – PRAVILA OGLAŠEVANJA - PLAČLJIVE OBJAVE V GLASILU 
OGLEDALO 
 

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 
41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) 
je Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji, dne ______ 2022 sprejel pravila za izrabo 
časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov ZA 
LOKALNE VOLITVE 2022 v občinskem glasilu Ogledalo.  
 
Glede na zakonodajo o volilni in referendumski kampanji, občinska glasila ne smejo objavljati 
brezplačnih predstavitev kandidatov za župana ter list kandidatov za člane občinskega sveta in svetov 
krajevnih skupnosti.  
 
Tudi letos bomo izdali volilno glasilo (v nakladi 3550 izvodov), v katerem se bi vsi zainteresirani 
predstavili pod enakimi prostorskimi in cenovnimi pogoji: največ 1 A4 stran za kandidata za župana in 
največ 2 A4 strani za liste kandidatov. Občina Vojnik ima v letu 2022 za oblikovanje in tisk občinskega 
glasila Ogledalo sklenjeni pogodbi z dvema izvajalcema – podjetjema Dinocolor, d. o. o. (postavitev in 
oblikovanje) in Grafiko Gracer, d. o. o. (tisk), s katerima sta se občinska uprava in odgovorna urednica 
glasila dogovorili za primerno ceno tudi za predstavitve v volilnem glasilu. 
 

Cene storitev: 
 
Dinocolor, d. o. o., Pristovškova ulica 16, 3212 Vojnik: 
a) postavitev znaša za eno stran A4 ali A5 format – 11,90 € z DDV, 
b) postavitev in oblikovanje znaša za A5 format  – 63,44 € z DDV, 
     postavitev in oblikovanje znaša za eno stran - A4 – 95,16 € z DDV. 

 
Grafika Gracer, d. o. o., Lava 7 b, 3000 Celje: 

- tiskanje znaša za A5 format –   25,00 € z DDV za 3550 izvodov  
- tiskanje znaša za eno stran - A4 format – 49,79 €  z DDV za 3550 izvodov. 

 

 
Možnosti, ki jih imate na voljo: 
 
1. PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA ŽUPANA – 1 (ena)  A4 STRAN 
 

a) posredujete že oblikovan oglas – format A4, PDF; 2 mm dodatka 
 

b) ali besedilo s fotografijami/logotipom -  

 1 (ena) A4 stran/ 2 manjši fotografiji – glavni naslov: do 4 besede; podnaslov: 40 znakov s 
presledki; obseg teksta: 3500 znakov s presledki ali 

 1 (ena) A4 stran/ 1 fotografija – glavni naslov: do 4 besede; podnaslov: 40 znakov s 
presledki; obseg teksta: 3400 znakov s presledki ali 

 1 (ena) A4 stran/ 1 velika fotografija – glavni naslov: do 4 besede; podnaslov: 40 znakov s 
presledki; obseg teksta: 2200 znakov s presledki 

 
2. PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET IN SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI – 2 (dve) A4 
STRANI 
 

a) posredujete že oblikovan oglas – format A4, PDF; 2 mm dodatka 

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_030234aa-107e-45be-b217-563e2ad85eaa
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=657ef22b-e149-4863-aecf-09a7305fd439
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=bae3b486-ef51-4e3c-9c10-72f5f1c3830a
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=fc8cece4-6a60-459d-80be-e6bb77f57e91
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=54f7125c-aaf6-49e5-b14b-b1d34c3271e3
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=ab281814-6f50-4ae7-aae0-7606868d8afe
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=4771555e-d0e5-4d77-a1da-02e2022f4642
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b) ali besedilo s fotografijami/logotipom   

 2 (dve) A4 strani/ 1 velika fotografija – glavni naslov: do 4 besede; podnaslov: 40 znakov s 
presledki; obseg teksta: 7900 znakov s presledki ali 

 2 (dve) A4 strani/mala in velika fotografija – glavni naslov: do 4 besede; podnaslov: 40 
znakov s presledki; obseg teksta: 6800 znakov s presledki 
 

 
V primeru, da se odločite za ponujene možnosti izpolnite spodnji obrazec in ga skupaj z naročilnico 
(za oblikovanje) najkasneje do petka, 21. oktobra 2022 do 11.00 ure pošljite v fizični obliki ali 
skenirano na naslov: polona.samec@dinocolor.si  ali po faksu: 03 780 04 20 ali na naslov: Dinocolor, 
d. o. o., Polona Samec, Pristovškova ulica 16, 3212 Vojnik. Kontaktna oseba je Polona Samec (tel. št.: 
031 546 230). 
 
Drugo naročilnico (za tisk) pa posredujte na naslov: info@grafika-gracer.si ali po faksu: 03 547 31 66 
ali na naslov: Grafika Gracer, d. o. o., Lava 7 b, 3000 Celje. Kontaktna oseba je Petra Skok (tel. št.: 03 
5452 666). 
 

 
Ne glede na to, za katere možnosti se boste odločili, ves tekstovni in slikovni material ali že 
oblikovan oglas v PDF obliki posredujte torej podjetju Dinocolor, d. o. o., Poloni Samec, ki vam bo 
oblikovano predstavitev naknadno in v skladu z roki posredovala tudi v končno potrditev pred 
tiskom volilnega glasila. 
 
Gradiva, ki jih boste posredovali, morajo biti lektorirana, fotografije pa visokokvalitetne – 300 dpi 
oz. vsaj velikosti 2 MB. Pri že oblikovanem oglasu mora biti v skladu z zakonodajo naveden 
naročnik objave. 
 
Izid volilnega glasila: petek,  4. november 2022. 
 
Vrstni red v biltenu bo določen glede na izžreban vrstni red za župane oziroma vrstni red list za  
občinski svet za Volilno enoto Vojnik (VE 2).  V primeru, da bo lista samo v Volilni enoti Frankolovo in 
Nova Cerkev (VE 1), se podredno upošteva vrstni red iz VE 1. 
 
Hkrati vas obveščamo, da če želite, da so volilni oglasi objavljeni tudi na spletnem portalu Moja 
Občina.si Vojnik (www.mojaobcina.si/vojnik), kontaktirajte direktno uredništvo portala na  01 620 88 
27. E-pošta: urednistvo@mojaobcina.si .  Oglasi so plačljivi. 
 
Za dodatna vprašanja se lahko obrnete tudi na strokovno sodelavko Občine Vojnik Nives Kotnik –  
031 750 813 oz. nives.kotnik@vojnik.si  
 
Odgovorna urednica glasila 
Lea Sreš         Župan Občine Vojnik,                                  
          Branko Petre 
 
Vojnik,  ___. september 2022 
Številka:  032-_____/2022 - ____ 

 
 
 
 

mailto:polona.samec@dinocolor.si
mailto:info@grafika-gracer.si
mailto:urednistvo@mojaobcina.si
mailto:nives.kotnik@vojnik.si
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Izpolnite obrazec 

 
 
IME POL. STRANKE/LISTE: _____________________________________________________________ 
 
KONTAKTNA OSEBA in KONTAKTNA ŠTEVILKA: ____________________________________________ 
 
1. PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA ŽUPANA – 1 A4 STRAN 
 

a) posredovali bomo oblikovan oglas  
 

b) ali besedilo s fotografijami/logotipom - 

 1 A5 stran 

 1 A4 stran/2 manjši fotografiji ali 

 1 A4 stran/1 fotografija ali 

 1 A4 stran/1 velika fotografija 
 
2. PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET IN SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI – 2 A4 STRANI 
 

a) posredovali bomo oblikovan oglas  
 

b) ali besedilo s fotografijami/logotipom - 

 1 A5 stran 

 1 A4 stran 

 2 A4 strani/1 velika fotografija ali 

 2 A4 strani/mala in velika fotografija  
__________________________________________________________________________________ 


