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Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji - ZVRK (Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/07, 11/11, 

98/13, v nadaljevanju ZVRK), 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija  (Ur. l. RS, št. 96/2005, 109/2005, 

105/2006, 26/2009, 31/2009, 9/2014,  v nadaljevanju ZRTVS) ter Odloka   o razpustitvi Državnega zbora 

Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Ur.  l. RS, št. 39/2014)  

 

 

Javni zavod RTV Slovenija objavlja  

 

 

 

 

PRAVILA RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA 

ZA PREDSTAVITEV KANDIDATNIH LIST OZIROMA KANDIDATK IN KANDIDATOV 

ZA VOLITVE POSLANCEV  V DRŽAVNI ZBOR 

13. JULIJ 2014 

 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

V skladu z 12. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija objavlja RTV Slovenija način, oblike, obseg in pogoje 

za volilno 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 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, 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 23. 6. 2014  do 

vključno  11. 7. 2014 v nadaljevanju navedene in opredeljene posebne predvolilne oddaje. 

 

 

 

II. BREZPLAČNO PREDSTAVLJANJE IN SOOČANJE KANDIDATOV IZ POTRJENIH LIST 

KANDIDATOV V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA  

 

1. RTV Slovenija omogoča v omenjenem času kandidatom političnih strank oz. kandidatnih list (v tekstu 

velja izraz za oba spola), ki kandidirajo na predčasnih volitvah v Državni zbor v vseh volilnih enotah, 

brezplačno predstavitev njihovih programov po načelu enakih pravic.  

 

2. V brezplačnih predstavitvah in soočenjih bo RTV upoštevala zakonsko načelo, da kandidatom 

političnih strank oz. kandidatnih list zunajparlamentarnih strank pripada tretjina vsega programskega 

časa, namenjenega volilnim oddajam. Parlamentarne stranke so tiste,  katerih kandidati oz. kandidatke 

so bili na zadnjih volitvah izvoljeni v Državni zbor oziroma Evropski parlament. 

 

3. Črpanje slikovnega in zvočnega materiala iz arhiva RTV Slovenija za politično propagando ni 

dovoljeno.  

 

4. RTV Slovenija ne odgovarja za vsebino samopredstavitev. V njih ni dovoljeno polemizirati z izjavami 

drugih kandidatov političnih strank oz. kandidatnih list. Prav tako predstavitveni teksti ne smejo 

vsebovati sovražnega govora.  

 

5. Če kandidati političnih strank oz. kandidatnih list ne pridejo na snemanje ob dogovorjenem terminu, 

izgubijo možnost brezplačne predstavitve.  

 

6. Javnomnenjske raziskave in vzporedno merjenje bo izvedla gospodarska družba, izbrana na javnem 

razpisu.  
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III. TELEVIZIJSKI PROGRAMI  

 

a) INFORMATIVNI PROGRAM 

 

1. V posebnih oddajah Informativnega programa TV Slovenija lahko sodelujejo kandidati političnih strank 

oz. kandidatnih list, ki nastopajo v vseh volilnih enotah.  

 

2. Interes za sodelovanje v predstavitvah oziroma soočenjih kandidatov v posebnih oddajah 

Informativnega programa TV Slovenija, morajo politične stranke oz. kandidatne liste, ki imajo 

kandidate v vseh volilnih enotah, potrditi pisno do 18. 6. 2014 na naslov Volitve 2014, Informativni 

program TV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana ali na e-naslov volitve2014@rtvslo.si.   

 

3. Glede na to, da v posebnih oddajah lahko sodelujejo samo kandidati političnih strank oz. kandidatnih 

list, ki nastopajo v vseh volilnih enotah, bo Informativni program TV Slovenija končno udeležbo 

določil na podlagi uradnih podatkov Državne volilne komisije o potrjenih kandidatnih listah. 

 

4. Posebne oddaje v okviru Informativnega programa TV Slovenija bodo predvajane na TV SLO 1, z 

zamikom pa v ponovitvi tudi na TV SLO 3, opremljene tako, da bodo dostopne tudi gledalcem z okvaro 

sluha.  

 

Predstavitve kandidatov  
 

1. Informativni program TV Slovenija bo v obdobju kampanje pripravil ločene pogovore s po enim 

kandidatom vsake politične stranke oz. kandidatne liste, ki ima kandidate v vseh volilnih enotah.  

 

2. Predstavitveni pogovori v dolžini 10 minut bodo predvajani po abecednem redu imen političnih strank 

oz. kandidatnih list,  

 

3. Politične stranke oziroma kandidatne liste bodo vnaprej obveščene o urniku snemanj, ki bodo 

omogočena v skladu s programskimi in tehničnimi zmogljivostmi.  

 

4. Če kandidat ne pride na snemanje ob dogovorjeni uri, izgubi pravico do objave predstavitvenega 

pogovora..  

 

 

Soočanja kandidatov  

 

1. Informativni program TV Slovenija bo med volilno kampanjo pripravil soočenja kandidatov.  

 

2. Na soočenjih lahko sodelujejo samo kandidati političnih strank oz. kandidatnih list, ki imajo kandidate 

v vseh volilnih enotah.  

 

3. Informativni program TV Slovenija bo pri načrtovanju volilnih oddaj upošteval zakonsko načelo, da 

kandidatnim listam zunajparlamentarnih strank in kandidatov pripada najmanj tretjina vsega 

programskega časa, namenjenega volilnim oddajam.  

 
 

TV SLO 3 - PARLAMENTARNI PROGRAM  

 

1. TV SLO3 bo pripravila soočenja kandidatov parlamentarnih strank in zunajparlamentarnih ločeno, in 

sicer v času med 20.30 in 21.30 uro ob dnevih, ko na TV SLO 1 ne bo soočenj / predvidoma ne 27.6., 

3.7., 10.7., 11.7.). Soočenje dveh kandidatov parlamentarnih strank bo posneto oz. v živo v studiu 5 TV 

Slovenija cca 35/45 minut in štirih kandidatov neparlamentarnih  strank  v dolžini 35/45 minut. 

2. TV SLO3 bo po objavi vseh kandidatnih list izpeljala žrebanje za soočenja. Če se jih predstavniki 

strank ne udeležijo, bo uredništvo žrebanje izpeljalo samo (javno). 

3. Kandidatne liste se za soočenja lahko prijavijo na e-naslov: tvslo3@rtvslo.si oz faks 01/475 37 40 ali 

pisno TV SLO3, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana z dopisom (prijava za soočenje na TVSLo3/  

 

 

mailto:volitve2014@rtvslo.si
mailto:tvslo3@rtvslo.si
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b) REGIONALNI TELEVIZIJSKI PROGRAM  
 

1. Volilna pravila smiselno veljajo tudi za Regionalni TV program Koper in Regionalni TV program 

Maribor.  

 

2. Zaradi omejenega programskega pasu Regionalni TV program Koper ne bo pripravil soočenj 

kandidatov političnih strank oz. kandidatnih list in ne bo predvajal samopredstavitev kandidatov. 

Volilno kampanjo bo Regionalni TV program spremljal v svojih rednih informativnih oddajah po 

kriteriju vsebin, vezanih na regijo, in v skladu z načelom prepovedi politične propagande.  

 

 

 

c) TELEVIZIJSKI PROGRAM ZA NARODNI SKUPNOSTI  
 

TELEVIZIJSKI PROGRAM ZA ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST  

 

Brezplačno predstavitev programov kandidatov za mesto poslanca italijanske narodne skupnosti v 

Državnem zboru.  
 

Samopredstavitve bodo na sporedu od ponedeljka 30.6. do ponedeljka 7.7.2011 razen v soboto in nedeljo in sicer 

ob 19.30. Dolžina samopredstavitve je 2 minuti. Vsak kandidat se predstavi enkrat. Vrstni red nastopov bo 

določil žreb, ki ga bomo opravili v Regionalnem RTV centru Koper-Capodistria 2014. Za vse predstavitve se 

zagotovijo enaki pogoji v studiu.  

 

Kandidati za mesto poslanca italijanske narodne skupnosti v Državnem zboru, ki si želijo brezplačno predstaviti, 

morajo to pisno sporočiti Informativnemu uredništvu TV programa za italijansko narodno skupnost do vključno  

18. 6. 2014 na e-mail naslov: volitve.elezioni2014@rtvslo.si  in/ali po faksu 05 668 5374 s pripisom Elezioni 

2014. 

 

Soočenje kandidatov za poslanca italijanske narodne skupnosti v Državnem zboru.  
 

Realizirali bomo eno soočenje v studiu v trajanju 60 minut. Soočenje bo na sporedu v petek 11.7.2014 ob 21.00 

uri.  

 

Kandidati za mesto poslanca italijanske narodne skupnosti v Državnem zboru, ki si želijo soočiti v predvolilni 

oddaji, morajo to pisno sporočiti Informativnemu uredništvu TV programa za italijansko narodno skupnost do 

vključno  18. 6. 2014 na e-mail naslov: volitve.elezioni2014@rtvslo.si  in/ali po faksu 05 668 53 74 s pripisom 

Elezioni 2014. 

 

 

Predstavitev programov političnih strank in list, ki kandidirajo v vseh volilnih enotah. 
 

Realizirali bomo eno posebno montirano predvolilno oddajo v dolžini 60 minut. Le ta bo na sporedu v sredo 

9.7.2014 ob 21.00 uri. Stranke in liste, ki si želijo predstaviti svoj program v posebni predvolilni oddaji morajo 

to pisno sporočiti Informativnemu uredništvu TV programa za italijansko narodno skupnost do vključno  18. 6. 

2014 na e-mail naslov: volitve.elezioni2014@rtvslo.si  in/ali po faksu 05 668 53 74 s pripisom Volitve-Elezioni 

2014. 

 

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 3 minute. 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, 11. julija 2014 

ob 15. 10 uri.  
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Soočenja kandidatov za poslanca madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru Republike Slovenije  
 

Predviden termin predvajanja soočenj:  

- v sredo, 9. julija ob 15.10 uri v oddaji Težišče/Súlypont  (30 minut, I. del soočenja)  

- v četrtek, 10. julija ob 15.10 uri v oddaji Težišče/Súlypont  (30 minut, II. del soočenja).  

  

V kolikor bo število kandidatov manj kot 3, bomo imeli le eno soočenje, in sicer v sredo, 9. julija ob 15.10 uri v 

oddaji Težišče/Súlypont.  

  

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 20. junija 2014 do 12.00 ure. Vrstni red nastopov bo določil javni žreb, ki ga 

bomo opravili v Studiu madžarskih programov RTV Slovenija, Kranjčeva ulica 10, Lendava, dne 20. junija 2014 

ob 13. 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  
1. V volilnih oddajah na Radiu Slovenija lahko sodelujejo samo kandidati političnih strank oz. kandidatnih 

list, ki imajo kandidate v vseh volilnih enotah.  

 

2. Glede na to, da v soočenjih lahko sodelujejo samo kandidati političnih strank oz. kandidatnih list, ki 

nastopajo v vseh volilnih enotah, bo Informativni program Radia Slovenija končno udeležbo na 

soočenjih določil na podlagi uradnih podatkov Državne volilne komisije o potrjenih kandidatnih listah. 

Vrstni redi (samo)predstavitev in razporedi sodelujočih v tematskih soočenjih bodo določeni z žrebom. 

 

3. Kandidati političnih strank oz. kandidatnih list, ki želijo nastopati v predvolilnih oddajah Radia 

Slovenija, morajo svoj interes pisno potrditi  do 18. 6. na naslov: Informativni program Radia Slovenija, 

Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana (s pripisom: VOLITVE 2014) ali na elektronski naslov 

ras.volitve2014@rtvslo.si .  

 

4. 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 obliko.  

 

PRVI PROGRAM:  

 

Samopredstavitve:   

1. Termini: od 23.6. do 11.7.  ob 12.45 ob delavnikih 

 

2. Vsaka kandidatna lista, ki ima kandidate v vseh volilnih enotah bo imela po en do 3-minutni brezplačni 

termin za predstavitev svojih temeljnih volilno-programskih stališč. Radio nudi tehnično storitev 

(studio, snemanje). Govornika kandidatna lista določi sama. Če kandidat ne pride na snemanje ob 

dogovorjeni uri, izgubi pravico do objave samopredstavitve.  

 

3. Samopredstavitev lahko kandidati pripravijo tudi sami, zunaj RA S, vendar mora posnetek ustrezati 

običajnim tehničnim in kakovostnim zahtevam za predvajanje, kandidati oz. predstavniki kandidatnih 

list pa morajo posnetek posredovati Uredništvu dnevno-aktualnega programa Prvega programa Radia 

Slovenija najpozneje na dan objave do 9. ure.  

 

Posebne tematske oddaje  
1. Radio Slovenija bo pripravil posebne tematske predvolilne oddaje v terminu Studia ob 17-ih, v 

katerih bodo kandidati političnih strank oz. kandidatnih list predstavili oz. soočili stališča do najbolj 

http://www.rtslo.si/hidak
mailto:ras.volitve2014@rtvslo.si
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perečih notranje-političnih, gospodarskih in drugih aktualnih družbenih vprašanj. Oddaje bodo potekale 

v živo, kandidati političnih strank oz. kandidatnih list bodo z natančnim razporedom seznanjeni po 

žrebu. 

  

2. Radio Slovenija bo pripravil tudi sklepno(-i) soočenje(-i), v katerega(-i) bodo vabljeni izključno 

predsedniki strank.   

 

DRUGI PROGRAM – Val 202:  
1. Na Valu 202 bomo v času predvolilne kampanje na RTV Slovenija štiri dni v tednu, od torka do petka v 

terminu ob 12.00 pripravili 15 minutne  volilne oddaje v obliki novinarskega pogovora (intervjuja) z 

enim predstavnikom kandidatne liste.  

 

2. V primeru, da bo število kandidatnih list, ki bodo s svojimi kandidati sodelovali v vseh volilnih enotah, 

večje od števila predvidenih oddaj v tem terminu, bodo dodatni termini v torek in sredo ob 14.40.  

 

 

b) REGIONALNI RADIJSKI PROGRAM  
 

1. Radio Maribor bo vrstne rede (samo)predstavitev kandidatov in umestitev kandidatnih list v termine 

predvolilnih oddaj na svojem programu določil z javnim žrebom naslednji dan po uradni objavi 

seznamov potrjenih list kandidatov državne volilne komisije ob navzočnosti predstavnikov kandidatnih 

list in sicer ob 12. uri v sejni sobi RTV centra Maribor, Ilichova ulica 33. 

 

Pripravil bo tri posebne tematske predvolilne oddaje v terminu oddaje Radijska tribuna ob 9.30 uri, v 

katerih bodo kandidati političnih strank oz. kandidatnih list predstavili oz. soočili stališča do najbolj 

perečih notranje-političnih, gospodarskih in drugih aktualnih družbenih vprašanj. Oddaje bodo potekale 

v živo, kandidati političnih strank oz. kandidatnih list bodo z natančnim razporedom seznanjeni po 

uradni objavi kandidatnih list.  

 

2. Kandidati političnih strank oz. kandidatnih list bodo o terminih snemanj in o terminih oddaj, ki bodo 

potekale v živo obveščeni takoj po opravljenem javnem žrebu, kandidati so zaradi organizacijsko-

tehničnih vprašanj dolžni potrditi udeležbo v oddaji, ki bo potekala v živo.   

 

3. Kandidati političnih strank oz. kandidatnih list, ki želijo nastopati v predvolilnih oddajah Radia 

Maribor, morajo svoj interes pisno potrditi odgovornemu uredniku Radia Maribor na naslov: Radio 

Maribor, Ilichova ul. 33, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: radio.maribor@rtvslo.si ali po faksu 

na številko 02 429 9215.  

 

4. V regionalnem radijskem programu v slovenščini (Radio Koper) bomo pripravili tematske volilne 

oddaje v skladu z uredniškim konceptom regionalnega programa. Radio Koper bo v dogovoru z 

odgovornim urednikom informativnega programa Radia Slovenija prevzemal predstavitve kandidatov 

in/ali predstavnikov političnih strank oz. kandidatnih list, ki imajo kandidate v vseh volilnih enotah ter 

soočenja in/ali oddaje, ki jih bo pripravljal Informativni program Radia Slovenija.  

 

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  

 

1. Samopredstavitve bomo predvajali 15.50 uri, po končanem radijskem dnevniku. Dolžina 

samopredstavitev do 2 minute. Vsak kandidat se predstavi enkrat.  

 

2. Vrstni red nastopov bo določil žreb, ki ga bomo opravili v Regionalnem RTV centru Koper – 

Capodistria  

 

3. Kandidati italijanske narodne skupnosti, ki se želijo brezplačno predstaviti, morajo to pisno sporočiti do 

vključno 18.06.2014, in sicer po faksu 056685488 ali na mailu stefano.lusa@rtvslo.si 

 

mailto:radio.maribor@rtvslo.si
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Soočenja kandidatov za manjšinski sedež v DZ in soočanje kandidatov političnih strank oz. kandidatnih list, 

ki kandidirajo v vseh volilnih enotah.  

 

1. Kandidate za manjšinski sedež v DZ bomo soočili v eni 60 minut trajajoči  oddaji. Ena 60- minutna 

oddaja pa bo namenjena soočanju kandidatov političnih strank oz. kandidatnih list, ki kandidirajo v 

vseh volilnih enotah.  

 

2. Kandidati italijanske narodne skupnosti in kandidati kandidatnih list, ki se želijo soočati v oddajah 

morajo to pisno sporočiti odgovornemu uredniku italijanskega RA programa do vključno 18.06.2014, in 

sicer po faksu 05 668 54 88, ali na mailu: stefano.lusa@rtvslo.si 

 

RADIJSKI PROGRAM ZA MADŽARSKO NARODNO SKUPNOST  

 

Pomurski madžarski radio  

 

Brezplačna 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 11.7.2014 ob 14.30 uri.  

 

 

Soočenja kandidatov za poslanca madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru  

 

1. Kandidate za poslanca madžarske narodne skupnosti v DZ bomo soočili v dveh do 50-minutnih 

oddajah. Ti bosta na sporedu 2.7.2014 in 9.7.2014 ob 11.05 uri. V primeru, če bo samo en kandidat, bo 

samo en studijski pogovor, in sicer 9. 7. 2014 ob 11.05 uri. 

 

2. 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 20.6.2014 do 12.00 ure na 

faks (02) 429-9712. Vrstni red nastopov bo določil javni žreb 20.6.2014 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  

 

1. 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.  

 

2. V času volilne kampanje bomo v dnevno-informativnih 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.  

 

3. 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.mmr .  

 

 

V. TELETEKST IN MULTIMEDIJSKI PORTAL RTV SLOVENIJA  

 

1. Teletekst RTV Slovenija ne bo objavljal brezplačnih predstavitev.  

 

2. Na multimedijskem portalu RTV Slovenija pa se bodo na posebnem podportalu, posvečenemu volitvam 

v Državni zbor, objavljale predstavitve kandidatnih list ter oglaševale in objavljale volilne oddaje in 

soočenja, predvajana na RTV Slovenija.  

 

http://www.mmr/
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3. MMC bo organiziral spletne klepete s kandidati iz list, ki kandidirajo za Državni zbor v vseh volilnih 

enotah in objavljal druge vsebine, skladne z uredniško avtonomijo in programskim načrtom. Klepeti 

bodo dolgi do 45 minut. Vsaka stranka oziroma lista bo imela samo en klepet. Vrstni red klepetov bo 

enak vrstnemu redu predstavitev na TV Slovenija. Če kandidati kandidatnih list ne pridejo na klepet ob 

dogovorjenem terminu, izgubijo možnost klepeta.  

 

4. Kandidati/predstavniki list, ki se želijo udeležiti spletnega klepeta, morajo to pisno sporočiti uredništvu 

na elektronski naslov mmc-volitve@rtvslo.si  

 

 

VI. OMEJITVE SODELOVANJA V PROGRAMSKIH VSEBINAH 

 

1. V programih RTV Slovenija bomo pri poročanju o tistih predstavnikih strank in kandidatih, ki 

opravljajo državne in javne funkcije, dosledno ločevali njihovo državniško in javno delovanje ter 

njihovo volilno dejavnost.  

 

2. Kandidati za volitve med volilno kampanjo ne bodo nastopali v drugih oddajah RTV Slovenija, razen 

zgoraj navedenih.  

 

3. Zaposleni ali honorarni sodelavec uredništev RTV, ki se odloči sodelovati v  volilni kampanji,  mora še 

pred začetkom sodelovanja o tem obvestiti nadrejenega. Nespoštovanje te določbe se šteje za kršitev 

obveznosti iz delovnega razmerja.  

 

4. Za sodelovanje v volilni kampanji se šteje, če je zaposleni ali honorarni sodelavec uredništev RTV 

kandidat na volitvah in/ali  če kot govornik ali moderator sodeluje na predvolilnih zborovanjih ali 

nastopa v volilnih oglasih in promocijskih oddajah.  

 

5. Zaposleni ali honorarni sodelavec uredništev RTV, ki sodeluje v volilni kampanji kot je navedeno v 

točki 4, ne sme nastopati pred kamerami ali za mikrofoni programov RTV Slovenija (razen v okviru 

predvolilnih vsebin, ki jih določata zakon in ta pravila). V tem času tudi ne sme opravljati uredniškega, 

novinarskega ali napovedovalskega dela. 

 

VII.   KONČNE DOLOČBE 

 

1. Pri objavah raziskav javnega mnenja uredništva upoštevajo zakonska določila o navajanju podatkov. 

 

2. Čas predvolilnega molka 24 ur pred dnevom glasovanja bo veljal za vsebine in način poročanja vse do 

zaprtja volišč v nedeljo, 13. 7. 2014.  

 

3. Pritožbo zaradi morebitnih nepravilnostih pri izvajanju teh pravil se lahko vloži pisno na naslov 

odgovornih uredništev RTV Slovenija. Generalni direktor poda pisni odgovor naslednji delovni dan po 

prejemu pritožbe. V vsakem primeru lahko pritožnik ugovor vloži pri pristojnem inšpektoratu. 

 

4. Ta Pravila se objavijo v Informatorju, radijskih in televizijskih programih in na  spletni strani RTV 

Slovenija.   

 

 

Ljubljana, 6. 6. 2014  

V .d. generalnega direktorja RTV Slovenija  

Mag. Marko Filli 

mailto:mmc-volitve@rtvslo.si

