Predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije 2014
V okviru programske vsebine Glasila Aplenca je Uredniški odbor Glasila občine
Komenda na izredni korespondenčni seji 17. junija 2014 sprejel pravila o
objavah v volilni kampanji za predčasne volitve v Državni zbor R Slovenije na
območju občine Komenda za predstavitve kandidatov oz. strank volivkam in
volivcem v Aplenci - Glasilu občine Komenda .
APLENCA - Glasilo občine Komenda (redna številka) bo izšlo v petek, 27.
junija. V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji pripada (na
redni politični strani Aplence) vsem organizatorjem volilne kampanje za
predčasne volitve v Državni zbor v občini Komenda brezplačno ¼ črno-bele
strani. Brezplačno objavo ima tudi organizator volilne kampanje izven občine,
če ima na listi kandidatov tudi kandidata iz območja Volilne enote 1 Volilnega
okraja 10 (območja Upravne enote Kamnik). Brezplačna objava velja samo za
organizatorje volilne kampanje, ki bodo (so) pridobili potrjeno kandidaturo na
predčasnih volitvah v Državni zbor od Državne volilne komisije.
Na voljo je tudi tako imenovani odkup dodatnega prostora na dodanih
barvnih straneh v redni ali izredni številki (v izredni le od ½ strani dalje).
Prostor navzgor ni omejen, vendar je lahko le ½ strani, 1/1 stran,… Izredna
številka bo izšla v sredo (10. julija) pred nedeljskimi volitvami, če bo
naročenih najmanj za 3 strani barvnih objav.
V redni številki (prav tako tudi v izredni številki, če bo dovolj naročil) bo
zaporedje plačanih objav določal datum prejema popolne dokumentacije
(ne rezervacije) za objavo. Zadnji rok za oddajo potrebnih materialov za
brezplačno (ali plačano objavo) v redni izdaji Glasila občine Komenda Aplenca
je (poštni žig ali datum elektronske pošte) četrtek, 19. junij 2014, do vključno
14. ure. Za IZREDNO ŠTEVILKO je ZADNJI ROK za oddajo ČETRTEK,
3. julij, do 10. URE (10 dni pred volitvami 13. Julija 2014.)
Število znakov za objavo na brezplačni strani je 2000 (vključno s presledki) +
logotip in praviloma brez slike. Pri brezplačni objavi si pridržujemo pravico
krajšanja, pri plačljivih pa predolge vsebine dodatno obračunamo. Žaljive
vsebine ali vsebine, ki niso v skladu z zakonom (plačljive ali neplačljive) bomo
zavrnili.
Za objavo lahko oddate ločeno tekste, logotipe in slike. Obliko lahko le
predlagate oziroma svetujete. 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 izmerah Aplence: v visokoresolucijskem PDF, ali v CDR in

besedilo v krivuljah). Informacije (tudi vse v zvezi z objavami o volitvah) na
tel.: 031-638-699.
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Oddano gradivo mora obvezno vsebovati kdo je naročnik oz. plačnik. Politične
stranke ob oddaji gradiva za objavo na podlagi pogodbe predložijo naročilnice,
samostojni kandidati in liste kandidatov pa naročilo istočasno plačajo.
Cenovni del:
Cene so bruto, zajeti so vsi stroški, vključno 22% DDV in raznos po domovih.
Prostor na barvnih straneh:
Cela stran: 420,00 EUR, ½ strani 216,00 EUR.
P.S.:
Pravila se objavi na uradni
spletni strani Občine Komenda
(www.komenda.si), za Izredno številko Aplence pa tudi v redni junijski številki
Aplence.
Uredniški odbor Glasila občine Komenda

