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V skladu z 12. členom Zakona o RTV Slovenija (Ur.l. RS št. 96/2005), 6. člena 
Zakona o volilni in referendumski kampanji - ZVRK (Ur.l. 41/2007) ter Odloka o 
razpisu redih volitev v državni zbor ( Ur.l. RS, št. 62/2008) 

 
 
 

Javni zavod RTV Slovenija  objavlja 
 
 

 
PRAVILA  IN NAVODILA RTV SLOVENIJA 

ZA VOLILNO KAMPANJO DRŽAVNOZBORSKIH VOLITEV 
V REPUBLIKI SLOVENIJI 2008 

 
 
 
I. UVODNE DOLOČBE 
 
V skladu z 12. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija  in v skladu z Odlokom o 
razpisu volitev,  po katerem začno volilna opravila teči 30.6.2008, objavlja RTV 
Slovenija način, oblike, obseg in pogoje za predvolilno kampanjo v programih RTV 
Slovenija. 
 
Ta pravilnik ne ureja objavljanja dnevnih aktualnih  novic  in poročil  o dogajanju v 
času, ki ga opredeljuje 12. člen Zakona o RTV Slovenija kot izjemo, kakor tudi ne 
številnih  strokovnih in tehničnih (servisnih) oddaj o volilni  zakonodaji in njenem 
izvajanju.  
 
Za redne informativne in druge oddaje RTV Slovenija velja tudi med volilno 
kampanjo načelo prepovedi politične propagande. Zanje veljajo merila 
informativne pomembnosti in umetniške kakovosti ter določila 4. člena Zakona o 
RTV Slovenija in Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV 
Slovenija. 
 
V skladu z 12. členom Zakona o RTV Slovenija zagotavljajo programi RTV 
Slovenija od 29.8.2008 do vključno 19.9.2008 v nadaljevanju navedene in 
opredeljene posebne predvolilne oddaje.  Za pripravo teh oddaj veljajo določila iz 
3. poglavja (Volilna kampanja) Poklicnih meril in načel novinarske etike v 
programih RTV Slovenija.  
 
Povzetek pravil in navodil bo javno predstavljen v radijskih in TV-programih RTV 
Slovenija, v celoti  pa ga bo RTV Slovenija posredovala prek svoje internetne 
strani. 
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II. BREZPLAČNO PREDSTAVLJANJE IN SOOČANJE  STRANK 
    IN KANDIDATOV  V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA 
 
1. RTV Slovenija omogoča v omenjenem času kandidatom strank oz. list, ki 
kandidirajo  za  Državni zbor v vseh volilnih enotah,  brezplačno predstavitev 
njihovih programov po načelu enakih pravic.  
 
2.   Črpanje slikovnega in zvočnega materiala  iz arhiva RTV Slovenija ni dovoljeno. 
 
3. RTV Slovenija ne odgovarja za vsebino samopredstavitev. V njih ni 
dovoljeno neposredno polemizirati z drugimi strankami ali kandidati oziroma 
kritizirati predstavitvenih programov drugih strank ali kandidatov. 
 
4.  Če stranka ali kandidat (v tekstu velja izraz za oba spola) ne pride na snemanje 
ob dogovorjenem terminu, izgubi možnost brezplačne predstavitve.  
 
5.  Za  soočenje  velja  člen 3.2 Poklicnih  meril in načel  novinarske  etike v 
programih RTV Slovenija. 
 
6. Za RTV Slovenija bo javnomnenjske raziskave in vzporedno merjenje izvedla 
gospodarska družba Interstat. 
 
 
III. TELEVIZIJSKI   PROGRAMI 
 
a) TELEVIZIJA SLOVENIJA 
 
Predstavitve kandidatov strank oz. list 
V volilnih oddajah TV Slovenija lahko nastopajo samo kandidati strank oz. list, ki 
imajo kandidate v vseh volilnih enotah. 
 
Na I. programu bodo vsak dan, od ponedeljka do petka (ob osrednji informativni 
oddaji na I. sporedu), na sporedu samopredstavitve  kandidatov strank oz. list, 
razen kandidatov narodnih skupnosti. Omenjene oddaje bodo dolge do 1.30  
minute. 
 
Vsaka stranka oz. lista se bo predstavila enkrat. Vrstni red predstavitev bo določil 
javni  žreb  dne 4.9.2008 na TV Slovenija. Če bo  strank oz. list, ki imajo kandidate 
v vseh volilnih enotah veliko, se bosta predstavili dve na dan. Tudi zanje bo vrstni 
red določil žreb.  
 
TV Slovenija zagotavlja za vse predstavitve enake pogoje: TV-kamero v  studiu  v 
enakem  slikovnem  izrezu.   
  
Kandidati strank oz. liste (razen kandidatov italijanske in madžarske narodne 
skupnosti),  ki se želijo brezplačno predstaviti, morajo to pisno potrditi 



 4 

odgovornemu uredniku Informativnega programa TV Slovenija do vključno 
28.8.2008 na naslov Volitve 2008, Informativni program TV Slovenija, Kolodvorska 
2, Ljubljana)  oz. na faks štev. 01 475 30 22. 
 
TV Slovenija bo v skladu s programskimi potrebami in  tehničnimi zmogljivostmi po 
javnem žrebanju 4.9.2008, stranke pisno obvestila o urniku TV- snemanj. 
 
Soočanje kandidatov strank oz. list 
TV Slovenija bo med volilno kampanjo pripravila soočenja kandidatov strank 
oz.list.  
 
Na soočenjih lahko sodelujejo samo kandidati strank oz. list, ki imajo kandidate  v 
vseh volilnih enotah. 
 
Sklepno soočenje 
V sklepnem soočenju bodo imeli pravico do nastopa predstavniki vseh strank 
zastopanih v Državnem zboru. 
  
TV Slovenija bo pri načrtovanju svojih volilnih oddaj upoštevala zakonsko načelo,  
da zunajparlamentarnim strankam pripada tretjina vsega programskega časa, 
namenjenega volilnim oddajam.  
 
Glede na to, da v soočenjih lahko sodelujejo samo kandidati strank  oziroma list, ki 
nastopajo v vseh volilnih enotah, bo TV Slovenija konkretno udeležbo na 
soočenjih določila na podlagi uradnih podatkov Republiške volilne komisije o 
vloženih kandidatnih listah, pri odmerjanju časa pa bo upoštevala zakonsko 
določilo o razmerju med strankami zastopanje v DZ in zunajparlamentarnimi 
strankami. 
  
Soočenja, ki jih bodo pripravili v Informativnih programih TV Slovenija,  bodo 
pripravljena  tako, da jih bodo lahko spremljali tudi gluhonemi gledalci. 
 
TV  SLO 3 - PARLAMENTARNI PROGRAM 
 
TV SLO 3 - Parlamentarni program bo v dogovoru z odgovornim urednikom 
informativnega programa TV Slovenija prevzemal predstavitve strank oz. list, ki 
imajo kandidate v vseh volilnih enotah ter soočenja, ki  jih bo pripravljal 
informativni program  in predvajala TV Slovenija. 
 
 
b) REGIONALNI TELEVIZIJSKI  PROGRAM 
 
Volilna pravila smiselno veljajo tudi za Regionalni TV program Koper in  
Regionalni TV program Maribor. 
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c) TELEVIZIJSKI PROGRAM ZA NARODNI SKUPNOSTI 
 

TELEVIZIJSKI PROGRAM ZA ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST 
 
Predstavitve kandidatov za mesto poslanca italijanske narodne skupnosti v 
Državnem zboru RS 
Televizijski program za italijansko narodno skupnost bo pripravil brezplačno 
predstavitev programov kandidatov za mesto poslanca italijanske narodne 
skupnosti v Državnem zboru. Vsak kandidat se predstavi enkrat. Dolžina 
samopredstavitev  bo 2 minuti. Kandidati italijanske narodne skupnosti, ki se želijo 
brezplačno predstaviti, morajo to pisno sporočiti odgovornemu uredniku 
italijanskega TV programa do vključno 28.8.2008 na naslov ELEZIONI 2008, TV 
Koper Capodistria, Programma TV per la Comunita Nazionale Italiana, via Fronte 
della Liberazione 15, 6000 Capodistria oz. na faks  05 668 53 74. 
 
Vrstni red nastopov bo določil javni žreb, ki bo v Regionalnem RTV centru Koper 
Capodistria dne 4.9.2008. Uredništvo TV programa za italijansko narodno 
skupnost bo v skladu s programskimi potrebami in tehničnimi zmogljivostmi pisno 
obvestilo kandidate o urniku TV snemanj.   
 
Brezplačne predstavitve programov strank in list, pa  bodo prevzete  od 
informativnega programa TV Slovenija ter sinhronizirane v italijanskem jeziku in 
predvajane isti dan in po istem vrstnem redu, ki ga bodo izžrebali na TV Slovenija. 
 
Samopredstavitve bodo na sporedu po osrednji dnevnoinformativni oddaji 
»Tuttoggi« in športnih poročilih  in sicer ob cca. 19.30 uri. 
 
Soočenja  kandidatov za poslanca italijanske narodne skupnosti ter strank in 
list  
Posebni oddaji bosta namenjeni soočenju kandidatov za poslanca italijanske 
narodne skupnosti in soočenju strank oz. list o problematikah posebnega pomena 
za italijansko narodno skupnost . 
 
TELEVIZIJSKI PROGRAM ZA MADŽARSKO  NARODNO SKUPNOST – 
TV  STUDIO LENDAVA  
 
Predstavitve programov in soočenja kandidatov za poslanca madžarske 
narodne skupnosti v Državnem zboru RS 
Dolžina samopredstavitve znaša 2 minuti. Vsak kandidat se lahko predstavi 
enkrat. Za predstavitev kandidatov se zagotovijo enaki pogoji. O kraju in času 
snemanja, kakor tudi času predvajanja predstavitev, bodo kandidati obveščeni 
pisno.  
 
Samopredstavitve kandidatov se bodo predvajale v oddaji Mostovi/Hidak, 
predvidoma v petek, 19.09.2008 ob 15.05 uri. 
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Soočenja kandidatov za poslanca madžarske narodne skupnosti v   
Državnem zboru Republike Slovenije 
Predviden termin  predvajanja soočenj:  

- v četrtek, 11.09.2008 ob 15.05 uri v oddaji Težišče/Súlypont  
         (30 minut,  I. del soočenja) 
 

- v četrtek, 18.09.2008 ob 15.05 uri v oddaji Težišče/Súlypont  
  (30 minut, II. del soočenja). 

 
Kandidati za poslanca madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru Republike 
Slovenije, ki se želijo brezplačno predstaviti, morajo svoj interes pisno potrditi 
odgovorni urednici TV programa za madžarsko narodno skupnost do vključno 
28.08.2008. Vrstni red nastopov bo določil javni žreb, ki ga bomo opravili v Studiu 
madžarskih programov RTV Slovenija,  Kranjčeva ulica 10, Lendava, dne 4.9.2008 
ob 13.00 uri. 
 
Informacije  o načinu, pogojih in terminih predstavitev in soočanj kandidatov   za 
predstavnika madžarske narodne skupnosti v Državni zbor Republike Slovenije v 
oddaji Mostovi/Hidak oziroma Težišče/Súlypont so na razpolago pri odgovorni 
urednici TV studia Lendava, Kranjčeva 10,9220 Lendava , tel. 051 608 812 / 02 
429 97 40 in na spletni strani  www.rtslo.si/hidak. 
 
 
IV . RADIJSKI   PROGRAMI 
 

a) RADIO SLOVENIJA 
 
V volilnih oddajah na Radiu Slovenija lahko sodelujejo samo kandidati strank  
oziroma list, ki imajo kandidate v vseh volilnih enotah. 
 
Radio Slovenija bo za vrstne rede samopredstavitev in umestitev posameznih 
strank oz. list v termine za soočenja  na 1. programu ter za volilne oddaje na Valu 
202  organiziral javno žrebanje ob navzočnost predstavnikov strank in list  dne 
4.9.2008, ob 12. uri. 
 
Stranke oz. liste bodo o terminih snemanj in o terminih za predvajanje obveščene 
takoj po opravljenem javnem žrebu. 

  
Stranke oz. liste, ki želijo nastopati v predvolilnih oddajah Radia Slovenija, morajo 
svoj interes pisno potrditi odgovorni urednici Informativnega programa Radia 
Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550  Ljubljana do vključno 28.8.2008, in sicer po faksu 
01 475 22 88.  
  
Predvolilne oddaje bodo umeščene  na 1. in 2. radijski program, medtem ko bo 3. 
radijski program tudi v predvolilnem času ohranil svojo celovito  kulturno – 
umetniško in izobraževalno funkcijo in formo. 
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 PROGRAM - Program A1: 
Samopredstavitve: 
Termini: od 5.9. do 19.9. ob 12.45 uri ob delavnikih 
 
Vsaka stranka oziroma lista, ki ima kandidate v vseh volilnih enotah bo  imela po 
en brezplačni do 3 minutni termin (največ cca 40 tipkanih vrstic) za predstavitev 
svojih temeljnih volilno-programskih stališč.  
 
Radio nudi tehnično storitev (studio, snemanje). Govornika stranka oz. lista zbere 
sama. Če predstavnik stranke oz. liste ne pride na snemanje ob dogovorjeni uri, 
izgubi pravico do objave samopredstavitve. 
 
Samopredstavitev lahko stranka oz. lista pripravi tudi sama, zunaj RA S, vendar 
mora posnetek ustrezati običajnim tehničnim in kakovostnim zahtevam za 
predvajanje, stranka pa mora posnetek posredovati odgovorni urednici 
Informativnega programa Radia Slovenija najpozneje na dan objave do 9. ure. 
 
Posnetek te predstavitve bo istega dne objavljen na regionalnem  programu RA  
KP in RA MB in s prevodom na  programu RA KP v italijanščini  in z madžarskim 
prevodom na  RA  Lendava. Prevod bo zagotovil Radio Slovenija. Vsak, ki bo 
nastopil v imenu stranke oz. liste, mora zato pripraviti dodatni izvod besedila 
samopredstavitve, ki ga bomo poslali v Koper in Lendavo. 
   
Samopredstavitveni termini v oddaji Slovenci po svetu  
na I. programu RA SLO; UKV in SV 
Oddaja bo na sporedu 12.9. od 21.00 do 22.00, v njej bo imela vsaka stranka 
oziroma lista po en brezplačni do 1,5 minutni termin za predstavitev svojih 
temeljnih volilno - programskih stališč. Govornika stranka izbere sama. Radio nudi 
tehnično storitev. Samopredstavitev stranka lahko pripravi tudi sama, vendar  
mora posnetek ustrezati vsem zahtevam Radia Slovenija za predvajanje. Vrstni 
red objavljenih samopredstavitev bo določen z žrebom.  
 
Strankarska soočenja  
Oddaje bodo dolge 90 minut, potekale pa bodo v terminu Studia ob sedemnajstih. 
 
Gre za tematska soočenja strank zastopanih v DZ in zunajparlamentarnih strank, 
in sicer na  vnaprej določene teme. Pri tem bo spoštovano zakonsko določilo o 
skupaj tretjinskem deležu - od skupnega časa, odmerjenega za celotno volilno 
kampanjo na Radiu Slovenija - namenjenem strankam ter listam, ki niso zastopani 
v DZ.  
 
Soočenja tečejo praviloma neposredno v program. 
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Sklepno soočenje: 
Gre za 90 minut dolgo oddajo, v kateri naj bi predvidoma sodelovali samo 
predsedniki parlamentarnih strank . V primeru, da predsednik stranke ni kandidat, 
lahko določi drugega udeleženca.  
 
Skladno z Zakonom o RTV Slovenija bodo imeli pravico do nastopa v sklepnem 
soočenju predstavniki vseh strank, zastopanih v Državnem zboru. 
  
2. PROGRAM – Val 202: 
 
Na Programu - Valu  202 bomo ob delavniki in po potrebi dve soboti ob 11.00 uri 
pripravili niz 15 oziroma 20 - minutnih volilnih oddaj. Točen razpored  in zasedbo v 
posameznih oddajah bomo objavili, takoj ko bo znano natančno število 
samostojnih oziroma skupnih kandidatnih list, ki se bodo pojavljale  v vseh volilnih 
enotah.  
 
b) REGIONALNI RADIJSKI PROGRAM 
 
Volilna pravila smiselno veljajo tudi za Regionalni radijski program Koper in  
Regionalni radijski program Maribor. 
 

c) RADIJSKI  PROGRAM ZA NARODNI SKUPNOSTI 
 

RADIJSKI PROGRAM ZA ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST 
 
Brezplačno predstavitev programov kandidatov za mesto poslanca 
italijanske narodne skupnosti v državnem zboru 
Samopredstavitve bomo predvajali 15.50 uri, po končanem radijskem dnevniku.  
Dolžina samopredstavitev do 2 minute. Vsak kandidat se predstavi enkrat.  
 
Vrstni red nastopov bo določil žreb, ki ga bomo opravili v Regionalnem RTV centru 
Koper – Capodistria 4.9.2008.    
 
Kandidati italijanske narodne skupnosti, ki se želijo brezplačno predstaviti, morajo 
to pisno sporočiti odgovornemu uredniku italijanskega RA programa do vključno  
28.8.2008,  in sicer po faksu 05 668 54 74. 
       
Brezplačne predstavitve programov strank in list, ki imajo kandidate v vseh 
volilnih enotah 
Brezplačne predstavitve bomo prevzeli od Radia Slovenija ter sinhronizirali  v 
italijanskem jeziku. Te samopredstavitve bomo objavljali ob 15.50 uri, po 
končanem radijskem dnevniku. 
 
Soočenja kandidatov za manjšinski sedež v DZ in posebne oddaje o 
kandidatih strank in list, ki kandidirajo v vseh volilnih enotah, o problematikah 
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in vprašanjih posebnega pomena  za italijansko narodno skupnost ter o drugih 
temah 
Kandidate za manjšinski sedež v DZ bomo soočili v dveh 60 minut trajajočih 
oddajah. Posebna 60 minutna oddaja pa bo namenjena tudi predstavitvi 
programov strank in list. 
 
RADIJSKI PROGRAM ZA MADŽARSKO NARODNO SKUPNOST 
Pomurski madžarski radio 
 
- Brezplačno predstavitev programov kandidatov za poslanca madžarske 
narodne skupnosti v Državnem zboru 
Dolžina samopredstavitve lahko traja do 3 minute. Vsak kandidat se predstavi 
enkrat. Samopredstavitve bomo v programu Pomurskega madžarskega radia 
predvajali 15., 16., 17., 18. in 19 septembra ob 14.55 uri.  
 
- Soočenja kandidatov za poslanca madžarske narodne skupnosti v 
Državnem zboru 
Kandidate za poslanca madžarske narodne skupnosti v DZ bomo soočili v štirih, 
50 minutnih oddajah v živo. Te bodo na sporedu 9., 12., 16. in 19. septembra ob 
16.05 uri. V primeru, če bosta samo dva oz. en kandidat za poslanca madžarske 
narodne skupnosti, bomo pripravili dve 50 minutni soočenji. 
  
Kandidati za poslanca madžarske narodne skupnosti v Državni zbor, ki želijo 
izrabiti možnost brezplačne predstavitve in sodelovati na soočanjih, morajo svoj 
interes pisno potrditi odgovornemu uredniku radijskega programa za madžarsko 
narodno skupnost do vključno 28.8.2008 na faks (02) 429-9712. Vrstni red 
nastopov bo določil javni žreb, ki ga bo 4.9.2008 ob 13.00 uri v Studiu madžarskih 
programov RTV Slovenija, Kranjčeva ulica 10, Lendava. 
 
- Brezplačne predstavitve programov strank in list, ki imajo kandidate v vseh 
volilnih enotah 
Tovrstne predstavitve bomo prevzemali od Radia Slovenija in jih sinhronizirali  v 
madžarskem jeziku. Navedene samopredstavitve list  strank in kandidatov bomo 
na Pomurskem madžarskem radiu objavljali ob 18.15 uri.  
 
V času volilne kampanje bomo v dnevnoinformativnih  oddajah v posebni rubriki 
poročali o predvolilnih dejavnostih političnih strank in kandidatov na narodnostno 
mešanem območju ter informirali poslušalce in volivce o značilnostih volilnega 
sistema, o načinu glasovanja itd.  
 
Informacije o načinu, pogojih in terminih predstavitev in soočanj kandidatov za 
poslanca madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru na Pomurskem 
madžarskem radiu so na razpolago pri odgovornem uredniku Pomurskega 
madžarskega radia, Kranjčeva ulica 10, 9220 Lendava (tel.: 041/661-183 /  02 
429-9720), oz. na spletni strani MMR na www.rtvslo.si/mmr . 
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V. TELETEKST IN MULTIMEDIJSKI PORTAL RTV SLOVENIJA  
 
Teletekst  RTV Slovenija ne bo objavljal brezplačnih predstavitev. 
Na multimedijskem portalu RTV Slovenija pa se bodo na posebnem podportalu, 
posvečenem volitvam v Državni zbor, objavljale predstavitve kandidatnih list in 
oglaševale volilne oddaje in soočenja, prej predvajana na TV Slovenija. 
 

VI. ZAKLJUČNE DOLOČBE 
 
1. V skladu s členom 3.3. Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih 
RTV Slovenija bomo pri  poročanju o tistih predstavnikih strank in kandidatih, ki 
opravljajo državne in javne funkcije, na RTV Slovenija dosledno ločevali njihovo 
državniško in javno delovanje ter njihovo volilno dejavnost.  
 
Kandidati za Volitve 2008 med predvolilno kampanjo ne bodo nastopali v drugih 
oddajah RTV Slovenija, razen zgoraj navedenih. 
 
2. Novinarji in sodelavci RTV Slovenija, ki se bodo odločili za kandidaturo na 
volitvah ali bodo kakor koli sodelovali v volilni kampanji, med volilno kampanjo ne 
smejo voditi in urejati oddaj ali pripravljati avtorskih prispevkov.  
 
Novinarji in sodelavci RTV Slovenija, ki so v poslovnem ali sorodstvenem razmerju   
(ožji družinski člani) s kandidati na volitvah oz. predstavniki strank, ki sodelujejo na 
volitvah, med volilno kampanjo ne smejo voditi oddaj ali pripravljati avtorskih 
prispevkov, ki se nanašajo na volilno kampanjo. 
 
Vsako odstopanje delavca RTV  Slovenija od  navedenih Pravil med volilno 
kampanjo se bo sankcioniralo s takojšnim suspenzom,  prepovedjo opravljanja 
delovnih dolžnosti do zaključka kampanje in uvedbo disciplinskega postopka. 
 
3. V skladu z določili ZVRK od vključno 14.9.2008 v programih RTV Slovenija ne 
bomo  objavljali raziskav javnega mnenja o kandidatih in političnih strankah. 
 
4. 24 ur pred dnevom glasovanja je čas predvolilnega molka, ki bo veljal za  
vsebine in način poročanja vse do zaprtja volišč v nedeljo, 21.9.2008. 
 
5. Ugovore zoper morebitne nepravilnosti pri izvajanju tega pravilnika sprejema 
generalni direktor RTV Slovenija, ki se je dolžan nanje nemudoma odzvati oz. 
odgovoriti v roku 24. ur. 
 
O morebitnih pritožbah zoper njegovo odločitev razsoja Programski svet RTV 
Slovenija. 

V vsakem primeru lahko pritožnik ugovor vloži pri pristojnem inšpektoratu, 
določenim v 40. členu ZVRK. 
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6. Pogoje oglaševanja v obliki plačane politične propagande, ki je 24 dni pred 
dnevom glasovanja, torej v času volilne kampanje, po zakonu o RTV S izjemoma 
dovoljena, ureja poseben pravilnik.  
 
 
Ljubljana, 14. julij 2008 
 
 
 

Generalni direktor RTV Slovenija: 
Anton Guzej 

 
          Po pooblastilu. 
          Direktor Radia Slovenija: 
 

     Vinko Vasle, l.r. 


