Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/2007,
103/2007, 105/2008, 98/2013), uredništvo Polzelana, poročevalca Občine Polzela, objavlja

Pravila za izrabo časopisnega prostora v časopisu Polzelan, poročevalec Občine Polzela
za predstavitev kandidatov ter njihovih programov
za lokalne volitve v Občini Polzela v letu 2014, ki bodo 5. oktobra 2014

I.
Časopis Polzelan, poročevalec Občine Polzela bo na svojih straneh omogočil vsem
organizatorjem volilne kampanje enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil.
Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času volilne
kampanje, ampak izključno oglaševanje v bannerjih (pasicah) in predstavitvenih člankih s
predstavitvijo kandidatov.

II.
Za volilne oglase velja redni cenik:
− cela stran – 1/1 A4………………….…..180 EUR
− cela stran na zadnji strani – 1/1 A4…….300 EUR
− pol strani – ½ A4 ……………………....120 EUR
− četrtina strani – ¼ A4 …………….....….80 EUR
− osmina strani – 1/8 A4 ………………… 50 EUR
V ceni ni vključena grafična priprava oglasa, za katero priskrbi naročnik.
III.
Naročila volilnih oglasov sprejemamo na sedežu časopisa ZKTŠ Polzela, Grajski trg 1, 3313
Polzela, na tel. 03 703 32 28 ali po elektronski pošti: zkts-polzela@polzela.si do 12. 9. 2014.
Datum izida je 23. 9. 2014.

IV.
Naročilnica mora vsebovati naslednje podatke: naziv politične stranke in organizatorja volilne
kampanje, točen naslov naročnika, številka transakcijskega računa, ki ga politična stranka oz.
organizator uporablja za volilno kampanjo, davčna številka politične stranke, za katero
naročnik naroča oglaševanje, čitljiva navedba vodje volilne kampanje za naročilo z
lastnoročnim podpisom vodje volilne kampanje, žig naročnika.
Vsako naročilo bo označeno z datumom in uro sprejema.
Za oglaševanje za namene volilne kampanje velja, da se na podlagi naročila izda avansni
račun, ki mora biti poravnan najkasneje 5 dni pred izidom časopisa . Če do tega datuma račun
ni poravnan, si uredništvo pridržuje pravico, da objave ne bodo realizirane.

IV.
Stran in mesto volilnega oglasa določi odgovorna urednica Polzelana, poročevalca Občine
Polzela, pri čemer se upošteva vrstni red naročila in velikost oglasa.
V.
Po volitvah lahko naročniki objavijo zahvalo volivcem v obliki članka. Stranke in kandidati,
ki so v času volilne kampanje oglaševali v časopisu Polzelan, poročevalec Občine Polzela,
lahko objavijo zahvalo s 50% popustom glede na redni cenik oglaševanja.

Polzela, 24. 7. 2014
Glavni urednik
Dr. Jožef Korber

