www.vrhnika.si

PRAVILNIK OBJAV VSEBIN NA SPLETNI STRANI OBČINE VRHNIKA www.vrhnika.si V
PREDVOLILNEM OBDOBJU (od 1. 9. 2010 do 9. 10. 2010)
1. člen
Ta pravilnik ureja objave vsebin na uradni spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.si, v obdobju
do lokalnih volitev 2010, 10. 10. 2010.
2. člen
Pravilnik je potrdil Programski svet Občine Vrhnika. Pravilnik je javno objavljen na spletni strani
www.vrhnika.si
3. člen
Za objave na www.vrhnika.si se smatrajo novice, fotoreportaže z različnih dogodkov, podatki o
prireditvah ter uradne objave na posebni podstrani, namenjeni volitvam.
Novice – vsebino in posamezne novice pripravljajo novinarji Radia 1 Orion, po lastni presoji.
Fotoreportaže – fotoreportaže izvajajo novinarji Radia 1 Orion po naročilu in v dogovoru z Občino
Vrhnika in Programskim svetom Vrhnika. Organizatorji posameznih dogodkov lahko besedila in
fotografije za objavo prav tako pošljejo v uredništvo spletne strani, ki jih objavi.
Podatki o prireditvah – uredništvo spletne strani www.vrhnika.si objavlja vse podatke o
prireditvah na območju občine Vrhnika.
Uradne objave na podstrani za volitve – na podstrani, namenjeni lokalnim volitvah 2010, občina
in uredništvo objavljata vse relevantne dokumente glede izvedbe lokalnih volitev 2010 (rokovniki,
obrazci, sklepi, pogoji, ipd…)
Organizator volilne kampanje – organizacija ali posameznik, ki pri okrajni volilni komisiji Občine
Vrhnika vloži kandidaturo za župana ali svetnika.

4. člen
Objave političnih strank in znanih organizatorjev volilne kampanje v občini
Spletna stran www.vrhnika.si ni forumske narave, zato komentiranje novic in reportaž ni možno.
Vse politične stranke in znani organizatorji volilne kampanje v občini imajo pravico pripraviti lastno
novico glede posamezne teme, objavljene na spletni strani občine (med novicami ali
fotoreportažami).
Besedilo novice posredujejo uredništvu spletne strani www.vrhnika.si, na elektronski naslov
vrhnika@mediaval.si. Uredništvo besedilo novice posreduje Programskemu svetu Občine Vrhnika,
ki sprejme odločitev, ali je novica primerna za objavo. Če Programski svet presodi, da novica ni
primerna za objavo, je uredništvo spletne strani www.vrhnika.si ne objavi na spletni strani. Če
Programski svet Občine Vrhnika presodi, da je novica primerna za objavo, se novica takoj po
potrditvi objavi na spletni strani. Ob novici mora biti jasno naveden avtor novice (ime in priimek,
stranka).

www.vrhnika.si
Podatke o prireditvah političnih strank in znanih organizatorjev volilne kampanje, ki delujejo v
občini, se objavljajo brez omejitev.

Objave kandidatov za župana
Na spletni strani občine Vrhnika bodo predstavljeni vsi uradno evidentirani kandidati za župana v
občini.
Uredništvo www.vrhnika.si bo v času od 13. 9. 2010 do 7. 10. 2010 vsakemu kandidatu pisno
zastavilo skupno 8 vprašanj, na katera bodo imeli vsi možnost odgovoriti, v obsegu do 500 znakov
na vprašanje. Vprašanja bodo postavljena tedensko po dva na teden. Vprašanja bo pripravilo
uredništvo spletne strani www.vrhnika.si .
Vprašanja bodo skupaj z odgovori vseh kandidatov objavljena na spletni strani www.vrhnika.si , na
podstrani Volitve 2010.
Vsak kandidat ima možnost enega odgovora na podano vprašanje in nima možnosti popravljanja
podanega odgovora. Vrstni red objav odgovorov bo za vsako vprašanje drugačen.
Kandidati ne morejo komentirati ali demantirati odgovorov ostalih kandidatov.
5. člen
Ta pravilnik v veljavo stopi s 1. 9. 2010 in velja do 9. 10. 2010.

Vrhnika, 30. 8. 2010

Programski svet Občine Vrhnika

