
  

 

 

 DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2022 
dne: 24.APRILA 2022 
 
PRAVILA  
Skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji Televizija Uršlja ureja obseg, pogoje in način dela 
ob Državnozborskih volitvah, ki so razpisane za 24.aprila2022. V uredništvu skladno z zakonom in s svojo 
uredniško politiko zagotavljamo korektno predstavitev kandidatov in kandidatk za vse liste in politične 
stranke, katere bodo nastopile na volitvah.  
O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov, ki govorijo o kampanji, odloča uredništvo samostojno, 
v skladu z uredniško politiko. K njej sodi načelo čim večje objektivnosti.  
Na začetku ob predstavitvi list kandidatov bomo za vse zainteresirane skupine, ki nam bodo sporočile na 
naš elektronski naslov info@ktv-ravne.si  svojo tiskovno konferenco (prvo) le to tudi posneli in izdelali 
kratko reportažo predstavitvenih kandidatov, do predvidoma 10 minut. To velja na začetku kampanije to je 
od 01.03.2018 do 25.03.2022. Po tem datumom velja za predstavitve cenik objavljen na naši spletni strani. 
Zainteresiranim stranem Televizija Uršlja ne zagotavlja brezplačne predstavitvene oddaje, ampak plačljive 
storitve v skladu s cenikom, ki velja za Državnozborske volitve.  
Tudi med kampanjo bo Televizija Uršlja skladno z medijskim zakonom objavljala popravke oziroma 
odgovore na objavljeno informacijo. Pri tem bo odreklo objavo vsem, ki bi popravke ali odgovore poskušali 
izrabiti za posredno kampanjo. Vse zavajajoče ali  žaljive oglase bomo zavrnili.  
 
Televizija Uršlja vabi interesente k oglaševanju in sporočanju oglasnih vsebin na svojih videostraneh, v 
reklamnih blokih, na spletni strani, v pogovornih oddajah,… in v oddajah, kjer se bodo soočili kandidati ali 
kandidatke na Državnozborskih volitvah. Za snemanje teh oddaj morajo kandidati izraziti svojo željo na naš 
elektronski naslov. 
Volilni oglasi, spoti, ne smejo kršiti zakonov in morajo biti skladni določili členov Zakona o volilni in  
referendumski kampanji. Na oglasih je obvezna navedba naročnika oglasa. Za točnost in resničnost navedb 
v oglasu odgovarja naročnik oglasa, ki se mora ob naročilu tudi predstaviti in dokazati z ustreznimi 
pooblastili-listinami, da je organizator volilne kampanje in garant za plačilo.  
Uredništvo si pridržuje pravico, da bo po presoji zahtevalo predplačilo za predvajanje oglasa oz. oglasnega 
sporočila.  
Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo zakoniti interesni predstavniki, lahko pa tudi novinarji, gledalci 
in bralci. Pritožba se v pisni obliki naslovi na urednika Televizije Uršlja  
Vsebovati mora opis očitane kršitve, predlog za njeno odpravo oziroma razrešitev problema ter naslov, 
kamor naj se pošlje odgovor.  
Volilna kampanila se prične 30 dni pred pričetkom volitev in se konča 24 ur pred volilnim dnevom. 
Televizija Uršlja bo vsem udeležencem volilne kampanje, upravičenim za nastopanje v predvolilnih oddajah, 
nudila enake tehnične pogoje. 
Cenik oglaševanja je objavljen na naših internetnih straneh www.urslja.tv. 
 
Vsem kandidatom za poslanca v DZ RS , ki bodo kandidirali na volitvah 24. aprila,  ponudimo možnost  brezplačnega 
snemanja in enkratno predvajanje samo-predstavitvenega spota- dolžina do 3 minute.  
Snemanje bo potekalo v studio, Prežihova ulica 7, v dopoldanskem terminu med 10 in 12 uro, na osnovi 
predhodnega dogovora. 
Termin predvajanja določi odgovorni urednik, pri tem bo upošteval vrstni red snemanja ( prvi prijavljeni in posneti 
spot bo prvi predvajan)  
Vsako  dodatno naročeno predvajanje je plačljivo, kot navedeno v ceniku oglaševanja za volitve. 
Termin naročenega predvajanja: 
Vsak dan pred pričetkom rednega programa, praviloma ob 20 uri. 

http://www.urslja.tv/
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