VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 22. 10. 2017

JAVNO GLASILO SLAMNIK
Na podlagi Zakona o volilni kampanji in 6. d člena Odloka o izdajanju javnega glasila Slamnik, ki ga je
sprejel Občinski svet Občine Domžale na svoji 13. seji dne 12.4. 2012, je Svet javnega zavoda na
predlog direktorice sprejel

PRAVILA

o izrabi oglasnega prostora javnega glasila Slamnik za predstavitev kandidatov ob
volitvah predsednika Republike Slovenije, dne 22. oktobra 2017, na območju Občine Domžale
V Skladu s 6. d členom Odloka o izdajanju javnega glasila Slamnik mora v času volilne kampanje, ob
razpisu volitev in referendumov glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in
kandidatnih list. Odgovorna urednica mora vsem organizatorjem zagotoviti enake pogoje za
objavljanje. Podrobnejša pravila za objave je v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, sprejel na
predlog direktorice Svet zavoda Kulturnega doma Franca Bernika na korespondenčni seji dne 10. 6.
2014. Pravila so objavljena na spletni strani Občine Domžale.
V javnem glasilu Slamnik bo vsem kandidatom na volitvah za predsednika Republike Slovenije, ki
bodo 22. oktobra 2017, zagotovljena enakopravnost pri njihovi predstavitvi, kakor tudi predstavitvi
njihovih programov in volilnih propagandnih sporočil.
Objava bo omogočena v deveti številki glasila Slamnik, ki bo izšla 29.9. 2017.
Kandidati imajo na voljo največ četrtino časopisne strani (format objave širine 128 mm in višine 176
mm ). Vlogo za objavo oglasnega sporočila morajo oddati pooblaščeni organizatorji volilne kampanje
do 22. 9.2017 do 12. ure na uredništvo javnega glasila Slamnik, in sicer na naslov Kulturni dom
Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale (s pripisom »volitve za predsednika RS«)
ali na elektronski naslov urednistvo.slamnik@gmail.com. Cena oglasa je 55,00 EUR brez DDV, kar
predstavlja ekonomsko ceno oglasnega prostora.
Javno žrebanje vrstnega reda in mesta objave prispelih oglasov bo 25. 9. 2017 ob 10. uri v prostorih
KLUBA Kulturnega doma Franca Bernika (klet). Pooblaščeni organizatorji volilne kampanje morajo
končno obliko oglasa v predpisanem formatu poslati po elektronski pošti na naslov
urednistvo.slamnik@gmail.com do 27. 9. 2017 do 12. ure.
Uredništvo bo objavilo v javnem glasilu Slamnik tudi dodatne prispevke oziroma večje formate
oglasnih sporočil, ki presegajo s sklepom določen prostor, o čemer pooblaščeni organizatorji volilne
kampanje obvestijo odgovorno urednico glasila Slamnik do 22.9. 2017 do 12. ure na elektronski
naslov urednistvo.slamnik@gmail.com. Oglas bo objavljen pod pogojem predložitve dokazila o
predhodnem plačilu najkasneje do 26. 9. 2017 do 12. ure, po veljavnem Ceniku oglasov, malih
oglasov in zahval v glasilu Slamnik.
Sveta zavoda je na svoji 4. seji 9. julija 2014 na osnovi pridobljenih pravnih mnenj sprejel dodatni
sklep o ceni oglasa : cena oglasa je 55 EUR brez DDV, kar predstavlja ekonomsko ceno oglasnega
prostora.

