Pravila za izrabo prostora v volilni izdaji Gorjanca za predstavitev kandidatk in
kandidatov, političnih strank, list in njihovih programov na lokalnih volitvah 2018
Občina Gorje bo pred letošnjimi lokalnimi volitvami izdala posebno volilno izdajo Gorjanca, ki
bo izšla 06. novembra 2018. Vsebina številke bo namenjena za obvestila Občinske volilne
komisije občine Gorje volivkam in volivcem. V volilni izdaji bo omogočena brezplačna
predstavitev zainteresiranih kandidatov in kandidatk ter kandidatnim listam na
volitvah skladno s spodaj navedenimi pravili:
a. volilni izvod Gorjanca za lokalne volitve 2018 izide 06. novembra 2018.
b. vsem političnim strankam, listam in skupinam volivcev, ki so/bodo v skladu z zakonom
uradno vložili kandidature, se omogoči brezplačna objava v enakem obsegu:
- eno polovico strani za županske kandidate in kandidatke,
- eno četrtino strani za liste kandidatk in kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Gorje
c. vrstni red objav kandidatov in kandidatk za župana in občinski svet bo identičen zaporedju,
kot ga določi občinska volilna komisija,
d. prva stran volilne priloge je namenjena izključno splošnim uradnim informacijam, ki jih
pripravi občinska volilna komisija;
e. organizatorji volilne kampanje morajo oddati gradivo v pdf formatu, shranjeni s stopnjo
kompresije, ki je sprejemljiva za tisk (ločljivost slik 300dpi) na elektronski naslov:
marko.koblar@antus.si, in sicer najkasneje do vključno 30. oktobra, kar je pogoj za objavo v
volilni izdaji Gorjanca.
Organizatorji volilne kampanje lahko celotne liste in kandidate za župane dodatno
predstavijo, največ v obsegu do polovice strani, plačilo se obračuna po veljavnem ceniku za
komercialne objave.
Predstavitev lahko naročijo z naročilnico, ki mora vsebovati:
- točen naziv politične stranke, organizatorja volilne kampanje, kandidata, kandidatne liste,
- naslov naročnika
- številko računa, ki se uporablja za potrebe volilne kampanje,
- ID številka za DDV
- naziv odgovorne osebe in žig naročnika.
CENIK OBJAV:
1/1 stran (185 mm x 255 mm, širina x višina) 270 EUR + ddv
1/2 stran (185 mm x 128 mm, širina x višina) 136 EUR + ddv
1/4 stran (90 mm x 128 mm, širina x višina) 64 EUR + ddv
Komercialna naročila in pripadajoče gradivo sprejema Antus Jesenice, kontaktna oseba
Marko Koblar, tel. 04 586 51 30, el. pošta marko.koblar@antus.si. Oglasna sporočila morajo
biti shranjena v pdf formatu, s stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva za tisk (ločljivost slik 300
dpi). Gradivo bo objavljeno z oznako “plačana objava”. Komercialna naročila in gradivo
sprejemamo najkasneje do vključno 30. oktobra 2018. Po 30. oktobru 2018 volilnih objav ne
bomo več sprejemali, organizatorjev volilne kampanje ne bomo dodatno obveščali, kdaj
poteče rok.
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