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-1) ter
Razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l. RS, št. 48/2018)
sprejemam

PRAVILA RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA
V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE
V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV 2018
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pravila Radiotelevizije Slovenija za izrabo programskega časa v času volilne kampanje za redne
volitve v občinske svete in redne volitve županov 2018 (v nadaljevanju: pravila) za čas volilne
kampanje opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje za predstavitev kandidatov in kandidatnih
list v programih RTV Slovenija, ki bodo na volitvah dne 18. novembra 2018 kandidirali za člane
občinskih svetov in za župane.
2. člen
Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času volilne
kampanje, kakor tudi ne strokovnih in tehničnih (servisnih) oddaj o volilni zakonodaji in njeni
izvedbi.
3. člen
Za redne oddaje informativnih in drugih programov RTV Slovenija velja tudi v času volilne
kampanje načelo prepovedi politične propagande. Zanje ostaja merilo informativna pomembnost
in umetniška kakovost ter določila 4. in 5. člena ZRTVS-1.
4. člen
V skladu z 10. in 12. členom, v povezavi z načeli iz 4. člena ZRTVS-1 in 6. členom teh pravil,
zagotavljajo programi RTV Slovenija v času od 29. 10. 2018 do začetka volilnega molka, v primeru
drugega kroga pa še od konca volilnega molka prvega kroga do začetka volilnega molka za drugi
krog glasovanja del programskega časa brezplačno na razpolago za predstavitev kandidatov na
lokalnih volitvah in njihovim programov ter županov in njihovih programov.
5. člen
Natančen razpored predstavljanja kandidatov na lokalnih volitvah v programih RTV Slovenija
skladno z veljavno zakonodajo, ločeno za Radio in Televizijo Slovenija, objavijo Radio Slovenija in
Televizija Slovenija po izteku roka za vložitev kandidatur oz. list kandidatov za člane občinskih
svetov in župane, ter o tem obvestijo organizatorje volilne kampanje oz. predstavnika kandidata
ali liste kandidatov.

II. NAČELNA IZHODIŠČA
6. člen
Temeljna načela, na katerih temeljijo ta pravila so:
•

•
•

celovito posredovanje vseh relevantnih političnih in drugih informacij, ocen in mnenj, ki
omogočajo javnosti, da po svoji vesti in zmožnostih presoja ustreznost volilnih programov
na lokalnih volitvah,
možnost enakovredne predstavitve znotraj predvidenega programskega načrta, v skladu
z ZRTVS-1 ,
za vse predvolilne oddaje v programih RTV Slovenija velja, da v njih sodelujejo kandidati
oziroma predstavniki strank, ki kandidirajo na volitvah.

III. IZVEDBENA DOLOČILA
7. člen
Na TV Slovenija bodo predvolilne oddaje potekale v programskih pasovih informativnega
programa na TV SLO1, TV SLO2 in ponovitve v programskih pasovih parlamentarnega programa
na TV SLO3, na Radiu Slovenija pa bodo predvolilne oddaje potekale na 1. programu Radia
Slovenija. Predvolilne oddaje bodo potekale skladno z načrtom, ki ga bodo oblikovala odgovorna
uredništva informativnih programov Radia Slovenije, Televizije Slovenija in MMC.
8. člen
RTV Slovenija bo spremljala predvolilno dogajanje v rednih dnevnoinformativnih oddajah. V času
od 19. 10. 2018 do začetka volilnega molka in v primeru drugega kroga volitev še od konca
volilnega molka prvega kroga do začetka volilnega molka za drugi krog glasovanja bo RTV
Slovenija pripravila še naslednje vrste oddaj:
•
•

problemsko-analitične oddaje in prispevke ter članke o aktualnih vprašanjih na Radiu
Slovenija, Televiziji Slovenija in MMC.
soočenja županskih kandidatov v mestnih občinah na Radiu Slovenija in Televiziji
Slovenija.
9. člen

Lokalne volitve bodo v posebnih predvolilnih oddajah spremljali tudi:
1) Regionalni RTV center Koper-Capodistria:
•
•

•

radijski program v slovenščini bo pripravil posebne oddaje, v katerih bodo predstavili
županske kandidate v posamezni občini 2. volilne enote;
TV program v slovenščini: Predvolilno dogajanje bomo spremljali v dnevno informativni
oddaji Primorska kronika, v kateri bomo objavljali problemsko analitične prispevke,
prispevke o aktualnih temah in vprašanjih ter predstavitve kandidatov za župane v vseh
primorskih občinah. Za volitve v obeh mestnih občinah na Primorskem bomo pripravili
soočenji in ju objavili v sklopu soočenj na TVS in na lastni mreži. Za lastno mrežo bomo
pripravili še kratka soočenja primorskih kandidatov v drugem krogu (1:1).
Radijski program v italijanščini: kandidati za župane v občinah Koper, Izola in Piran in
Ankaran; kandidati oziroma liste kandidatov za člane svetov - predstavnikov narodnih
skupnosti v občinskih svetih občin Koper, Izola, Piran in Ankaran; kandidati oziroma liste

•

kandidatov za svete samoupravnih narodnih skupnosti v občinah Koper, Izola in Piran in
Ankaran.
TV program v italijanščini: soočenja v 2. krogu kandidatov za župana v občinah Koper,
Izola, Piran in Ankaran; soočenja kandidatov za predstavnike italijanske narodne
skupnosti v občinskih svetih občin Koper, Izola, Piran in Ankaran; soočenja kandidatov
oziroma list kandidatov za svete samoupravnih narodnih skupnosti v občinah Koper, Izola,
Piran in Ankaran.

2) Regionalni RTV center Maribor:
•

•

•

Na Radiu Maribor bomo pripravili javna soočenja v občinah Maribor, Ptuj in Slovenska
Bistrica, ki bodo predvajana v živo oz. v povzetkih na programu Radia Maribor in glede
na želje na 1. programu RA Slovenija.
Na Televiziji Maribor bomo predvolilno dogajanje spremljali v rednih
dnevnoinformativnih oddajah in v soočenjih kandidatov za župane v šestih mestnih
občinah v severovzhodni Sloveniji, in sicer v: Celju, Mariboru, Murski Soboti, Ptuju, Slovenj
Gradcu in Velenju. Posnetki in neposredni prenosi soočenja bodo predvajali v posebnih
terminih na TV SLO 2 in na regionalnem kanalu TV Maribor. V dnevnoinformativni oddaji
Tele M bomo v posebni rubriki predstavili županske kandidate v večjih občinah v
severovzhodni Sloveniji.
RTV programi za madžarsko narodno skupnost v madžarščini.
- TV-studio Lendava bo predvajal brezplačne predstavitve programov kandidatov
za župana v občinah, ki so po zakonu opredeljene za narodnostno mešano
območje, brezplačne predstavitve kandidatov za člane občinskih svetov
madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti, brezplačne predstavitve
kandidatov madžarske narodnosti, ki kandidirajo za člane občinskih svetov s
posebnim statusom.
- Pomurski madžarski radio bo predvajal brezplačne predstavitve programov in
soočenje kandidatov za župana v občinah, ki so po zakonu opredeljene za
narodnostno mešano območje, brezplačne predstavitve list in kandidatov za člane
občinskih svetov in kandidatov za člane občinskih svetov madžarskih
samoupravnih narodnih skupnosti, brezplačne predstavitve kandidatov
madžarske narodnosti, ki kandidirajo za člane občinskih svetov s posebnim
statusom.
10. člen

RTV Slovenija bo vsem udeležencem volilne kampanje, upravičenim za nastopanje v predvolilnih
oddajah, nudila enakovredne tehnične pogoje.
11. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki želijo sodelovati v posebnih predvolilnih oddajah na Radiu
Slovenija in na Televiziji Slovenija, morajo svoj interes pisno potrditi, posebej vsakemu
odgovornemu uredništvu informativnega programa Radia, Televizije Slovenija, MMC in
regionalnih programov do vključno dne 19. 10. 2018, s skeniranim pisnim dokumentom po
elektronski pošti:
•
•
•
•
•

Radio Slovenija, informativni program: e-naslov: ras.volitve2018@rtvslo.si
Televizija Slovenija, Informativni program IP TV SLO: e-naslov: volitve2018@rtvslo.si
Multimedijski center RTVSLO: e naslov: mmc-volitve@rtvslo.si
RC Koper: radijski informativni program v slovenščini: e naslov: andrej.savko@rtvslo.si
RC Koper: TV informativni program v slovenščini: e naslov: tvkp.lokalne2018@rtvslo.si

•
•
•
•
•
•

RC Koper: TV program v italijanščini: e-naslov: volitve.elezioni2018@rtvslo.si
RA program v italijanščini: e-naslov: stefano.lusa@rtvslo.si
Radio Maribor: e-naslov: natasa.riznar@rtvslo.si
Televizija Maribor: e-naslov: petra.cervek@rtvslo.si,
TV-studio Lendava: e-naslov: mirjana.lovric@rtvslo.si
Pomurski madžarski radio: e-naslov: jozsef.vegi@rtvslo.si

Organizatorji, ki bodo svoj interes pisno potrdili kasneje kot 72 ur pred začetkom oddaje za katero
so izrazili interes, zaradi izvedbeno-tehničnih razlogov ne bodo mogli nastopiti v oddaji, za katero
so izrazili interes.
IV. OMEJITVE SODELOVANJA V PROGRAMSKIH VSEBINAH
12. člen
V programih RTV Slovenija bomo pri poročanju o predstavnikih kandidatnih list za člane
občinskih svetov in župane, ki opravljajo javne funkcije, dosledno ločevali njihovo javno delovanje
ter njihovo volilno dejavnost.
Kandidati za volitve med volilno kampanjo ne bodo nastopali v drugih oddajah RTV Slovenija,
razen zgoraj navedenih.
13. člen
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.
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.
Zaposleni ali honorarni sodelavec uredništev RTV, ki sodeluje v volilni kampanji, kot je navedeno
v prejšnjem odstavku, 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.

V. KONČNE DOLOČBE

14. člen

Pri objavah raziskav javnega mnenja uredništva upoštevajo zakonska določila o navajanju
podatkov.
15. člen
Pritožbo zaradi morebitnih nepravilnosti 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.

16. člen
Ta Pravila se objavijo v Informatorju, radijskih in televizijskih programih in na spletni strani RTV
Slovenija.
Ljubljana, 17. 09. 2018
generalni direktor RTV Slovenija
Igor Kadunc, MBA

