Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 14/2018 z dne: 26.10.2018
Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007,
105/2008 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US, 98/2013, 8/2015, 6/2018 –
odločba US), 17. člena Odloka o izdajanju javne glasila Občine Komenda (Uradne objave
Glasila Občine Komenda, št. 05/2018) ter 24. člena Statuta Občine Komenda (Uradne
objave Glasila Občine Komenda, št. 08/2015) izdajam naslednji
SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE
DO UPORABE OBJAV V APLENCI – GLASILU OBČINE KOMENDA
V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE V LETU 2018
NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA
1. člen
V Sklepu o določitvi pogojev za pridobitev pravice do uporabe objav v Aplenci – Glasilu
občine Komenda v času volilne kampanje za redne lokalne volitve v letu 2018 na območju
Občine Komenda, številka 040-0013/2018-001 z dne 7.9.2018 (Uradne objave Glasila
Občine Komenda, št. 12/2018) se besedilo spremeni tako, da glasi:
»
1. člen
Vsak organizator volilne kampanje, ki sodeluje na rednih lokalnih volitvah v letu 2018 na
območju Občine Komenda, lahko za predstavitev volivkam in volivcem v času volilne
kampanje pridobi v redni številki Aplence – Glasilu občine Komenda (v nadaljevanju
Aplenca) ¼, ½ oziroma celo barvno stran.
Redna številka Aplence bo izšla v petek, 26. oktobra 2018.
2. člen
Izdajatelj Aplence bo zagotovil tudi IZREDNO (volilno) številko Aplence v primeru, da bo
prejel za najmanj 3 (tri) strani barvnih objav.
Izredna številka bo, ob pogojih iz predhodnega odstavka, izšla v sredo, 14. novembra 2018.
3. člen
Zadnji rok za oddajo popolnega gradiva za objavo v redni številki Aplence je četrtek, 18.
oktober 2018 do 10. ure, na naslov iz 4. člena tega sklepa.
Zadnji rok za oddajo popolnega gradiva za izredno številko Aplence je četrtek, 8. november
2018 do 10. ure, na naslov iz 4. člena tega sklepa.
4. člen
Popolno dokumentacijo je potrebno posredovati v roku iz predhodnega člena na elektronski
naslov: urednistvo.gok@komenda.si ali po pošti na naslov: Občina Komenda, Uredništvo
Aplence, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s pripisom »LOKALNE VOLITVE 2018«.
Oddano gradivo mora obvezno vsebovati naročnika objave.
Za objavo lahko oddate ločeno tekste, logotipe in slike. Obliko lahko le predlagate oziroma
nakažete. Logotipi ali slikovni materiali morajo imeti potrebno kvaliteto za reprodukcijo
oziroma za tisk (večji formati so boljši). Materiali, že oblikovani v urejevalnikih teksta (npr.:
word), niso primerni (lahko v JPG 300 dpi, ali v CDR in besedilo v krivuljah).
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5. člen
Zaporedje predstavitev v redni in/ali izredni številki Aplence določa datum prejetja
popolnega gradiva za objavo.
6. člen
Stroški plačljivih objav, tako v redni številki Aplence kot v izredni številki so:
 ¼ strani – 115,00 EUR
 ½ strani – 216,00 EUR
 Cela stran - 420,00 EUR.
Cene vsebujejo vse stroške, vključno z DDV in raznosom po gospodinjstvih.
Politične stranke kot organizatorji volilne kampanje ob predložitvi popolnega gradiva za
objavo predložijo naročilnico za plačilo izdajatelju Aplence (Občini Komenda), skupine
volivcev oziroma posamezniki kot organizatorji volilne kampanje pa ob predložitvi popolnega
gradiva objavo tudi plačajo na podlagi izstavljenega računa s strani izdajatelja.
7. člen
Za drugi krog volitev župana veljajo enaka pravila za objave.
Za drugi krog volitev bodo objave organizatorjev volilne kampanje kandidatov za župana, ki
se bosta uvrstila v drugi krog, objavljene v redni številki Aplence, ki izide v petek, 30.
novembra 2018.
Rok za oddajo popolnega gradiva za objavo je ponedeljek, 26. november 2018 do 12. ure,
na naslov iz 4. člena tega sklepa.
8. člen
Morebitne dodatne informacije v vezi z objavami za volilne oglase lahko pridobite izključno
po elektronski pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si .
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi:
 v Aplenci – Glasilu občine Komenda
 Uradnih objavah Glasila občine Komenda
 na občinski spletni strani (www.komenda.si)
Številka:
Datum:
«

040-0013/2018-2
10. 10. 2018
Izdajatelj
Občina Komenda
Stanislav Poglajen
župan
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