PRAVILA O IZRABI ČASOPISNEGA PROSTORA LOGAŠKIH
NOVIC ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV, POLITIČNIH STRANK
IN NJIHOVIH PROGRAMOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE
ZA LOKALNE VOLITVE 2018 V OBČINI LOGATEC
Skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 11/11, 28/11 – odl.
US, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US; v nadaljevanju besedila: ZVRK)
v zvezi z 19. členom Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila Logaške novice (Logaške novice, št. 12/11) uredništvo
Logaških novic določa in objavlja pravila (obseg, pogoje in način)
za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov v času volilne kampanje za
lokalne volitve 2018 v občini Logatec.
Organizatorjem volilne kampanje se zagotavlja enakopravnost pri
predstavitvi kandidatov in njihovih programov ter volilnih propagandnih sporočil v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018.
Za ta namen se bo v novembrski številki Logaških novic brezplačno zagotovilo po eno stran za vsakega kandidata za župana in
po eno stran za vsako listo kandidatov za člane občinskega sveta.
V primeru, da pride do drugega kroga volitev za župana, se v
Logaških novicah brezplačno zagotovi po eno stran za vsakega
kandidata pod pogojem, da v tem času glasilo izide.

ureja niti ne lektorira in mora biti oblikovan z navedbo naročnika, skladno s 7. členom ZVRK. Posebnih vsebinskih omejitev
ni, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oziroma neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidate ali politične stranke.
Za pravilnost in resničnost besedila oziroma navedb v oglasu
odgovarja naročnik objave oglasa.
Dodatne objave so možne v največjem obsegu treh strani na organizatorja volilne kampanje in so plačljive po veljavnem ceniku
oglaševanja v Logaških novicah.
Pred objavo posameznih predstavitev uredništvo glasila izvede
žreb o vrstnem redu objav.
Objavljene bodo vse predstavitve, ki jih bodo organizatorji volilne
kampanje posredovali uredništvu po elektronski pošti na naslov:
blanka.markovic.bmk@gmail.com in blanka.markovic-kocen@
logatec.si, in sicer v formatu pdf, najkasneje do sobote, 27. 10.
2018, do 12. ure.

Oglas/predstavitev je lahko promocijsko besedilo političnih
strank in kandidatov oziroma slikovni oglas, ki ga uredništvo ne
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