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) ter 9. člena Odloka o izdajateljstvu
javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10 in 3/15 ter Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 13/18) sprejema uredniški odbor glasila Občan naslednja

PRAVILA ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA V ČASOPISU OBČAN
za predstavitev kandidatov za občinski svet in župana političnih strank in drugih
predlagateljev ter njihovih programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018
Javno glasilo Občan s temi pravili zagotavlja enakopravnost kandidatov in političnih strank
ter drugih predlagateljev kandidatov za člane občinskega sveta in župana pri predstavitvi
kandidatov ter njihovih programov na lokalnih volitvah 2018.
Na osnovi pravil vsaki listi kandidatov za občinski svet pripada 1/2 (polovica) časopisne
strani (190 x 138 mm) za brezplačno objavo predvolilnega oglasa v ležeči dimenziji.
Kandidati za župana se, enako kot liste za občinski svet, lahko predstavijo na 1/2 (polovici)
časopisne strani (190 x 138 mm) z brezplačno objavo predvolilnega oglasa v ležeči dimenziji.
Vsaki politični stranki ali listi je omogočeno tudi dodatno oglaševanje, ki se zaračuna po
veljavnem ceniku za reklamno oglaševanje.
Neodvisnemu kandidatu za volitve v občinski svet pripada 1/4 (četrtina) časopisne strani v
velikosti (93 x 135 mm) za brezplačno objavo predvolilnega oglasa v pokončni dimenziji.
Oglaševati je možno samo na črno-belih straneh časopisa Občan. Politična stranka ali lista,
na kateri kandidira več političnih strank, se lahko skupaj s kandidatom za župana predstavi
na največ dveh straneh.
Volilni oglasi bodo objavljeni v črno-beli tehniki na notranjih straneh časopisa Občan, v
številki časopisa, ki bo izšla v četrtek, 8. novembra 2018.
Oglasi bodo objavljeni v enakem vrstnem redu, kot bodo prispeli po elektronski pošti. V tej
številki občinske politične stranke in liste nimajo na voljo brezplačnega prostora za svoje
politično poročanje. Zaradi morebitnega agitiranja v zadevni številki ne bo rubrike Pisma
bralcev.
Oblikovani oglasi morajo biti oddani v elektronski obliki na naslov obcan@kreativnapika.si
najkasneje do ponedeljka, 29. oktobra 2018, do 12.00.
Neoblikovanih in kasneje prejetih oglasov ne bomo objavili! Oglasi naj bodo v *.pdf formatu
press ločljivosti ali *.tiff formatu ločljivosti 300 dpi. Pri vseh oglasih mora biti v skladu s 1.
odstavkom 7. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji naveden naročnik oglasa.
Oseba za stike za podrobnejša tehnična navodila je Zmago Šalamun – telefonska številka 070
670 740 ali elektronski naslov zmago@kreativnapika.si.
Ta navodila se objavijo na spletni strani izdajatelja – Občine Destrnik najkasneje 45 dni pred
dnem glasovanja.
Zmagoslav Šalamun, dipl. inž. med. kom., l.r.,
odgovorni urednik

