Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/2007,
103/2007 – ZpolS-D, 105/2008 - odločba US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013) in
skladno z Odlokom o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS 64/04, 53/07,104/09)
uredništvo občinskega glasila Suhorobar, dne 21. 9. 2018, določa
Pravila za objave predstavitev kandidatov, političnih strank in list kandidatov ter
njihovih programov za lokalne volitve 2018
v občinskem glasilu Suhorobar
1. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve 2018 bodo volilna propagandna sporočila
lahko objavili v izredni številki Suhorobarja, ki bo izšla predvidoma 5. novembra 2018 in
bo namenjena volilnim propagandnim sporočilom za lokalne volitve 2018.

2. Občina Sodražica kot izdajatelj občinskega glasila Suhorobar zagotavlja vsem
organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 enake pogoje za predstavitev v
izredni številki javnega glasila Suhorobar, in sicer:
a. Vsak organizator volilne kampanje ima za predstavitve svojih kandidatov za člane
občinskega sveta na razpolago brezplačno predstavitev na skupno ½ strani A4
format.
b. Vsak organizator volilne kampanje ima za predstavitev kandidata za župna na
razpolago brezplačno predstavitev na ½ strani A4 formata.
c. Brezplačna predstavitev obsega besedilo in do eno fotografijo.

3. V izredni številki Suhorobarja imajo organizatorji volilne kampanje (v nadaljevanju:
naročniki) proti plačilu možnost objave dodatnih volilno propagandnih vsebin. Velikost in
cena se določa skladno z veljavnim cenikom, ki je bil sprejet na 3. redni seji Občinskega
sveta Občine Sodražica 15. 2. 2007, in znaša:
-

1 stran

110 EUR

-

½ strani

65 EUR

-

¼ strani

35 EUR

-

1/8 strani

22 EUR

Cene so z DDV in vključujejo objavo na črno-belem tisku, notranjost glasila.
4. Časopisna stran oz. mesto volilnega propagandnega sporočila bo določeno na podlagi
vrstnega reda prispelih naročil oz. volilno propagandnega materiala, velikosti oglasa ter
razpoložljivosti prostora. Prva in zadnja stran nista na voljo za volilna propagandna
sporočila.

5. Organizatorji volilne kampanje oz. naročniki posredujejo vsa potrebna gradiva (besedila,
fotografije, morebitne logotipe) po elektronski pošti na naslov: obcina@sodrazica.si, s
pripisom: »Predvolilna kampanja«.

Rok za oddajo gradiva je 22. oktober 2018.

Naročilo mora vsebovati naziv oz. ime in naslov naročnika, za dodatna volilno
propagandna sporočila pa tudi: davčno številko naročnika in izjavo o statusu davčnega
zavezanca, izbrano dimenzijo časopisnega prostora ter podpis odgovorne osebe.

6. Za vsebino volilnih propagandnih sporočil v celoti odgovarja organizator volilne kampanje
oz. naročnik, ki mora biti naveden na vsakem sporočilu.
Občina Sodražica ne zagotavlja lektoriranja poslanih besedil.
Občina Sodražica zagotavlja zgolj osnovno oblikovanje volilno propagandnih sporočil.

7. Podrobneje informacije so dostopne na občini Sodražica, in sicer po telefonu 01 83 66
075 ali obcina@sodrazica.si.
Uredništvo Suhorobarja

