
V okviru programske vsebine Aplence - glasila Občine Komenda in Predčasnih
volitvah v Državni zbor Republike Slovenije je Uredniški odbor glasila na  37.
seji 24. aprila 2018 sprejel 

Pravila za predstavitev kandidatov in kandidatk volivkam in volivcem v
glasilu Občine Komenda Aplenca

Glasilo občine Komenda APLENCA bo izšlo 31.  maja 2018.  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 Republike Slovenije  brezplačno ¼ črno-bele strani  .   Zaporedje
brezplačnih predstavitev v redni izdaji bo določil datum dospelega gradiva za
objavo. 
Na  voljo  bo  tudi  tako  imenovani  odkup dodatnega  prostora  na  barvnih
straneh. Zadnji  rok za  oddajo  potrebnih  materialov  bo  za  brezplačno  (ali
plačano objavo)  25. 5. Morebitni  popravki pa bodo mogoči še  v ponedeljek,
28.  maja,  do  10.  ure  dopoldne  po  telefonu  in  z  elektronsko  potrditvijo
naročnika na  urednistvo.gok@komenda.si . Objavo  je  treba  napovedati
najkasneje 1 (en) dan pred redno oddajo gradiva na tel.: 031 638 699.
Število  znakov  za  objavo  na  brezplačni  strani  je  1600  znakov  vključno  s
presledki in z logotipom, brez logotipa pa 1800 znakov vključno s presledki.
Predolge, žaljive, ali tekste, ki niso v skladu z zakonom, bomo zavrnili.
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 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 (odg. urednik Andrej Žalar).
Plačane prispevke sprejema Uredništvo Aplence (CD, slike…) oziroma po E-
pošti:  urednistvo.gok@komenda.si ali po pošti na naslov: Občina Komenda,
Zajčeva  cesta  23,  1218  Komenda  z  oznako VOLITVE  VDRŽAVNI  ZBOR.
Oddano gradivo mora obvezno vsebovati naročnika in (če je več kot ¼ strani)
tudi plačnika. Politične stranke ob oddaji gradiva za plačljivo objavo predložijo
naročilnico, samostojni kandidati in liste pa naročilo plačajo.
Cenovni del:
Cene so bruto, zajeti so vsi stroški; vključno DDV in raznos po domovih.
Prostor na barvnih straneh:
Cela stran: 420,00 EUR, ½ strani 216,00 EUR, ¼ strani 115,00 EUR).

                                                        Uredniški odbor Glasila občine Komenda
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