Pravila za izrabo programskega časa v času volilne kampanje za volitve članov
občinskih svetov in županov 2022
V skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji in Razpisom rednih volitev v
občinske svete in rednih volitev županov (UL RS št. 97/2022) Radio Ptuj objavlja
PRAVILA (obseg, pogoje in način) ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA V
ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKIH SVETOV
IN ŽUPANOV 2022
1.
Radio Ptuj bo med volilno kampanjo (20. 10. – 18. 11. 2022) za volitve članov
občinskih svetov in županov kandidatom in kandidatnim listam omogočil
predstavljanje v programu, in sicer na način, kot je navedeno v nadaljevanju.
Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju med
volilno kampanjo. Za njih velja načelo prepovedi politične propagande.
Pravila bodo objavljena v programu Radia Ptuj in tudi na spletni strani www.radioptuj.si.
2.
Radio Ptuj bo vsem kandidatom pod enakimi pogoji omogočil sodelovanje oz.
predstavitev in sicer v naslednjih plačljivih oblikah:
- zakupljene (plačljive) 5 ali 10-minutne oddaje za predstavitev kandidatov in
političnih strank na Radiu Ptuj,
- objavljanje predvolilnih oglasov v programskih blokih Radia Ptuj,
- objava PR članka na spletni strani radio-ptuj.si,
- objava bannerja na spletni strani radio-ptuj.si.
Pri vseh oblikah bo jasno označeno, da gre za predvolilne vsebine, bodisi brezplačne
bodisi plačljive.
Za plačane predvolilne oddaje velja, da bo Radio Ptuj med kampanjo naročnikom
omogočil, da zakupijo 5 ali 10-minutne oddaje, namenjene samopredstavitvi ali
vodenemu pogovoru, in sicer od četrtka, 20.10. do petka, 18.11. 2022, med 10.00 in
18.00 uro. Oddaje se posnamejo vnaprej.
Plačane oddaje so možne v naslednjih terminih: 11.10, 12.10, 16.10 ali 17.40. Če bo
željeni termin zaseden, bomo na podlagi usmeritev uredništva poskušali najti drugi
primeren termin.
Radio Ptuj ponuja tudi možnost objave predvolilnih oglasov v terminih, ki so tudi sicer
namenjeni oglaševanju.
Naročene oddaje in oglase bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku,
ki velja za čas volilne kampanje.
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Naročene oddaje in oglasi bodo jasno zvočno označeni, naveden bo naročnik oz.
plačnik oddaje.
Za objavljanje komercialnih vsebin v okviru lokalnih volitev 2022 v obeh medijih
zahtevamo plačilo po predračunu (pred prvo objavo).
Kontaktna oseba za oglaševanje v času volilne kampanje je: Bojana Čeh, (02) 749
34 14, 031 667 567, bojana.ceh@radio-tednik.si.
Oglase in oddaje je potrebno naročiti pisno, vsaj štiri dni pred objavo. Gradivo mora
naročnik dostaviti na elektronski naslov: bojana.ceh@radio-tednik.si.
BREZPLAČNO SOOČENJE KANDIDATOV ZA ŽUPANE bo organizirano za
kandidatke in kandidate iz posameznih volilnih okrajev Spodnjega Podravja.
Kandidati, ki bodo želeli sodelovati v soočenju, morajo udeležbo potrditi vsaj sedem
dni pred oddajo, in sicer v uredništvo Radia Ptuj (domen.hren@radio-tednik.si).
Soočenje bo izvedeno, če se bosta prijavila vsaj dva kandidata. V teh brezplačnih
soočenjih, ki bodo potekala v jutranjem programu Radia Ptuj, želimo kandidatke in
kandidate predstaviti zgolj na osebni ravni in ne skozi prizmo volilnega programa.
3.
Med volilno kampanjo za program Radia Ptuj velja tudi:
- pri poročanju o rednem delu tistih predstavnikov strank in kandidatov, ki opravljajo
vodstvene in javne funkcije, bomo na Radiu Ptuj dosledno ločevali njihovo javno
delovanje in njihovo volilno dejavnost,
- novinarji in sodelavci Radia Ptuj, ki se bodo odločili za kandidaturo na volitvah, ne
smejo sodelovati v informativnem programu,
- ugovore zoper morebitne nepravilnosti pri izvajanju teh pravil ali pri odstopanju od
načela poštenosti in uravnoteženosti pri poročanju o predvolilnem dogajanju
sprejema odgovorni urednik programa Radia Ptuj
4.
Kontaktni elektronski naslovi Radia Ptuj:
 za brezplačne predstavitve med volilno kampanjo: domen.hren@radiotednik.si
 za plačljivo oglaševanje: bojana.ceh@radio-tednik.si.
Ugovore zoper morebitne nepravilnosti pri izvajanju teh pravil sprejema odgovorni
urednik Radia Ptuj, Domen Hren na e-naslov: domen.hren@radio-tednik.si.
Pravila so objavljena na www.radio-ptuj.si
Ptuj, 5. 10. 2022
Odgovorni urednik
Domen Hren

Direktor
Drago Slameršak
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