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VSEBINA: 
 
 
1. PRAVILA ZA RAZPOLAGO PROGRAMSKEGA  
    ČASA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATK IN  
    KANDIDATOV, KANDIDATNIH LIST, POLITIČNIH  
    STRANK IN NJIHOVIH PROGRAMOV  
    med 7.5.2018 in 1.6.2018 

 

 
 

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, 1550 LJUBLJANA, KOLODVORSKA 2, tel.: 01 475 2142, faks: 01 475 2180 



Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji - ZVRK (Uradni list RS, št. 41/2007, 

103/07, 11/11, 98/13 - ZVRK), 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/2005, 

109/2005, 105/2006, 26/2009, 31/2009, 9/2014 - ZRTVS-1) ter na podlagi Odloka o razpustitvi 

Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije, 

objavljenega v Uradnem listu številka 25/2017 dne 14. 4. 2018 (Odlok) 

 

 

 

o b j a v l j a m 

 

PRAVILA ZA RAZPOLAGO PROGRAMSKEGA ČASA ZA PREDSTAVITEV 

KANDIDATK IN KANDIDATOV, KANDIDATNIH LIST, POLITIČNIH 

STRANK IN NJIHOVIH PROGRAMOV  

med 7. 5. 2018 in 1. 6. 2018 
 

 

 
1. RTV Slovenija objavlja ta Pravila z namenom, da se vsi zainteresirani, ki nameravajo kandidirati na 

predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije, z njimi pravočasno in temeljito seznanijo ter 

se poučijo o pogojih, načinih, obsegu in oblikah za njihovo predstavitev v programih nacionalne 

medijske hiše v času volilne kampanje. 

  

2. RTV Slovenija se s temi pravili zavezuje, da bo v času volilne kampanje dala brezplačno na razpolago 

del programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov političnih strank in njihovih 

programov od vključno ponedeljka, 7. 5. 2018 do vključno petka, 1. 6. 2018. 

 

3. RTV Slovenija bo v svojih programih v času volilne kampanje organizirala:  

- predstavitve s po enim kandidatom/kandidatko iz vsake parlamentarne politične stranke (po 

abecednem vrstnem redu imen strank);  

- predstavitve s po enim kandidatom/kandidatko iz vsake neparlamentarne politične stranke 

oziroma kandidatne liste (po abecednem vrstnem redu imen strank oziroma kandidatnih list); 

- volilne oddaje in soočenja.  

 

4. Predstavitve bodo v programih RTV Slovenija potekale v terminih in v programskih dolžinah, kot 

določeno s tabelo na strani 5.  Volilne oddaje in soočenja bodo v programih RTV Slovenija potekala v 

terminih in v programskih dolžinah, kot določeno s tabelo na straneh 4 in 6.  

    

5. RTV Slovenija bo v času iz točke 2. dala brezplačno na razpolago programski čas političnim strankam 

oziroma kandidatnim listam s kandidatnimi listami v vseh volilnih enotah in sicer do potrditev list 

kandidatov volilne komisije na podlagi podatkov o vloženih listah kandidatov.  

Pogoj ne velja za volitve poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. 

 

6. Kontaktni podatki za zainteresirane, ki ob predpostavki, da izpolnjujejo pogoje iz točke 5, želijo 

nastopiti v programih RTV Slovenija, so:  

- Za RA Slovenija: Volitve 2018, Informativni program Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1000 

Ljubljana, RASvolitve2018@rtvslo.si 

- Za TV Slovenija: Volitve 2018, Informativni program Televizije Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 

Ljubljana, volitve2018@rtvslo.si 

mailto:volitve2018@rtvslo.si
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- Za RA Maribor: Stane Kocutar, stane.kocutar@rtvslo.si, 02 429 9143, Ilichova 33, 2000 

Maribor  

- Za TV Koper Capodistria: Robert Apollonio, robert.apollonio@rtvslo.si, 041 601 419, Ulica OF 

15, 6000 Koper 

- Za RA Koper: Andrej Šavko, andrej.savko@rtvslo.si, 05 668 5400, Ulica OF 15, 6000 Koper 

- Za RA Capodistria: Stefano Lusa, Stefano.lusa@rtvslo.si , Ulica OF 15, 6000 Koper 

- Pomurski madžarski radio, József Végi, jozsef.vegi@rtvslo.si, Kranjčeva ulica 10, 9220 

Lendava 

- TV-studio Lendava: Mirjana Magyar Lovrić, mirjana.lovric@rtvslo.si, Kranjčeva ulica 10, 9220 

Lendava  

- Multimedijski center: Volitve 2018, Uredništvo za nove medije, MMC RTVSLO, Kolodvorska 2, 

Ljubljana, 1000,  01 475 3545, MMC.Volitve@rtvslo.si 

  

Prijave za nastop je treba posredovati najpozneje do 26.4. 2018 do 23.59 ure. 

 

7. Zavrnjene bodo prijave, ki:  

- jih bodo vložili zainteresirani, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točke 5.;  

- bodo vložene po izteku roka, navedenega v točki 6. 

 

8. Tehnične storitve predstavitev (studii, snemanja, drugo) zagotovi RTV Slovenija. Z urnikom snemanj 

bodo kandidatke in kandidati seznanjeni najmanj 24 ur pred snemanjem. Če kandidat ali kandidatka 

ob dogovorjeni uri ne pride na snemanje, svoje odsotnosti pa pred tem ne napove, pravica do 

predstavitve ugasne, poleg tega pa je dolžan RTV Slovenija povrniti programske stroške, nastale 

zaradi priprave predstavitve, ki ni bila izvedena (programska škoda).    

 

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

dovoljeno.  

 

10. RTV Slovenija ne odgovarja za vsebino predstavitev. V njih ni dovoljeno polemizirati z izjavami drugih 

kandidatov ali kandidatk političnih strank oziroma list kandidatov. Prav tako ne smejo vsebovati 

sovražnega govora ali kakršnega koli drugačnega sporočanja, podpihovanja ali napeljevanja volivk in 

volivcev proti temeljnim vrednotam demokratične družbe ter proti stebrom suverenosti Republike 

Slovenije.  

 

11. RTV Slovenija bo tudi v času kampanje s posebno pozornostjo in čuječnostjo skrbela za dostopnost 

vsebin gledalcem. Tako bo sočasno ali z zamikom na TV SLO 3 in MMC predvajala vse volilne oddaje s 

tolmačem. 

 

12. Na multimedijskem portalu RTV Slovenija (MMC) se bodo na posebnem portalu, namenjenem 

predčasnim volitvam v Državni zbor Republike Slovenije, objavljale predstavitve kandidatnih list ter 

oglaševale in objavljale volilne oddaje in soočenja, predvajane na RTV Slovenija.  

 

13. MMC bo organiziral spletne klepete s kandidati oziroma kandidatkami, ki kandidirajo v vseh volilnih 

enotah. Klepeti bodo dolgi do 40 minut. Vsaka stranka oziroma lista bo imela na voljo en klepet. Vrstni 

red klepetov bo enak vrstnemu redu predstavitev na Televiziji Slovenija. Če kandidati kandidatnih list 

ne pridejo na klepet ob določenem terminu, izgubijo možnost klepeta. MMC bo v sklopu oddaj Grem 

volit dne 22. 5. 2018 in 24. 5. 2018 organiziral pogovore s predstavniki parlamentarnih in 

neparlamentarnih strank in kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. točke teh Pravil.  

 

14. V času izvedbe teh pravil se kandidatke ali kandidati ne smejo pojavljati v nobenem drugem programu 

RTV Slovenija razen v programih, ki jim je namenjen za brezplačno kampanjo v skladu s temi Pravili. 

Pri poročanju o tistih predstavnikih strank in kandidatih na volitvah, ki opravljajo državne in javne 
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funkcije, bo RTV Slovenija ločevala njihovo državniško in javno delovanje ter njihovo predvolilno 

delovanje. Za slednje ta Pravila. Za brezplačno kampanjo se ne šteje poročanje o aktualnih dnevnih 

dogodkih v Informativnih programih RTV Slovenija.   

 

15. Zaposleni ali pogodbeni sodelavec uredništev RTV Slovenija, ki se odloči sodelovati v  volilni 

kampanji, mora še pred začetkom sodelovanja o tem obvestiti delodajalca. Nespoštovanje te določbe 

se šteje za kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. Za sodelovanje v volilni kampanji se šteje, če je 

zaposleni ali pogodbeni sodelavec uredništev RTV Slovenija kandidat na volitvah in/ali če kot 

govornik ali moderator sodeluje na predvolilnih zborovanjih ali nastopa v volilnih oglasih in 

promocijskih oddajah. V teh primerih ne sme več nastopati pred kamerami ali za mikrofoni 

programov RTV Slovenija ter ne sme več opravljati uredniškega, novinarskega ali napovedovalskega 

dela. 

 
16. Pritožbe zaradi morebitnih nepravilnostih pri izvajanju teh Pravil se lahko vloži pisno na naslov:  

Pravna.pisarna@rtvslo.si  

RTV Slovenija poda odgovor naslednji delovni dan po prejemu pritožbe. V vsakem primeru lahko 

pritožnik ugovor vloži pri pristojnem inšpektoratu. 

 

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

Slovenija.   

 

 

Ljubljana, 16. 4. 2018 

 

 

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 

Generalni direktor Igor Kadunc, MBA, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volilne oddaje in soočenja od 7. 5. 2018 do 1. 6. 2018**  (terminske navedbe) 

 

TV Slovenija 1               

TV Slovenija 3
RA Slovenija - Prvi TV Maribor

07.05.18 pon
20:00     

22:00

Soočenje - predsedniki 

vseh strank
07.05.18

08.05.18 tor 08.05.18

09.05.18 sre
17:00               

18:30

Soočenje - predsedniki 

vseh strank
09.05.18

10.05.18 čet
20:00     

22:00
REFERENDUM 2. TIR 10.05.18

11.05.18 pet 11.05.18

12.05.18 sob 12.05.18

13.05.18 ned 13.05.18

14.05.18 pon 14.05.18

15.05.18 tor 15.05.18

16.05.18 sre
17:00               

18:30

Soočenje - parlamentarne 

stranke
16.05.18

17.05.18 čet
20:00     

22:00

Soočenje - parlamentarne 

stranke
17.05.18

18.05.18 pet 18.05.18

19.05.18 sob 19.05.18

20.05.18 ned 20.05.18

21.05.18 pon 21.05.18

22.05.18 tor  22.05.18

23.05.18 sre
17:00               

18:30

Soočenje-neparl. stranke in 

neodvisni kandidati
23.05.18

24.05.18 čet
20:00     

22:00

Soočenje - 

neparlamentarne stranke
24.05.18

25.05.18 pet 25.05.18

26.05.18 sob 26.05.18

27.05.18 ned 27.05.18

28.05.18 pon
20:00     

22:00

Soočenje - parlamentarne 

stranke
28.05.18

29.05.18 tor 29.05.18

30.05.18 sre
17:00               

18:30

Soočenje - parlamentarne 

stranke

21:00     

22:00

Soočenje kand. 

itali janske manjšine
30.05.18

31.05.18 čet
20:00     

22:00

Soočenje - predsedniki 

vseh strank

17:10    

17:40

Soočenje kand. * 

madžarske manjšine
31.05.18

01.06.18 pet
15:20     

16:10

Mostovi  - Hidak* soočenje 

kand. madžarske manjš ine

17:00               

18:30

Soočenje - predsedniki 

vseh strank

17:20   

18:10

Soočenje kand. * 

madžarske manjšine
01.06.18

02.06.18 sob 02.06.18

03.06.18 ned 03.06.18

TV Koper Capodistria

Volilni molk

Volitve

*

 
 
* V primeru 3 ali manj kandidatov bo soočenje kandidatov madžarske narodne skupnosti na sporedu v četrtek, 

31.5. ob 15:00 uri v oddaji Težišče/Súlypont na TV Slovenija 1, v primeru več kot 3 kandidatov pa bo soočenje  v 

petek 1.6. ob 15:20 v oddaji Mostovi - Hidak 

**RTV Slovenija si pridržuje pravico so spremembe programske sheme. 



Predstavitve od 7. 5. 2018 do 1. 6. 2018*    (terminske navedbe) 

 

 

TV Slovenija 1               

TV Slovenija 3
RA Slovenija - Prvi TV Maribor

07.05.18 pon 07.05.18

08.05.18 tor 08.05.18

09.05.18 sre 09.05.18

10.05.18 čet 10.05.18

11.05.18 pet 11.05.18

12.05.18 sob 12.05.18

13.05.18 ned 13.05.18

14.05.18 pon 14.05.18

15.05.18 tor 15.05.18

16.05.18 sre 16.05.18

17.05.18 čet 17.05.18

18.05.18 pet 18.05.18

19.05.18 sob 19.05.18

20.05.18 ned 20.05.18

21.05.18 pon 21.05.18

22.05.18 tor 22.05.18

23.05.18 sre 23.05.18

24.05.18 čet 24.05.18

25.05.18 pet 25.05.18

26.05.18 sob 26.05.18

27.05.18 ned 27.05.18

28.05.18 pon 28.05.18

29.05.18 tor 29.05.18

30.05.18 sre 30.05.18

31.05.18 čet 31.05.18

01.06.18 pet 01.06.18

02.06.18 sob 02.06.18

03.06.18 ned 03.06.18

TV Koper Capodistria

Volilni molk

Volitve

Predstavitev -
pogovor s                  

predsedniki  strank 
oziroma nosilci list,                               
posebna oddaja po 

oddaji                    
Odmevi oziroma 

po Večernih 
poročilih

(posnetek na SLO 3 in 

na  MMC)

Predstavitev 
strank 

ob 11:15
(posnetek na spletni 

s trani Prvega RA 
programa in na MMC)

Predstavitev 
strank 

ob 11:15
(posnetek na spletni 

strani Prvega RA 
programa in na MMC)

Predstavitev 
strank 

ob 11:15
(posnetek na spletni 

strani Prvega RA 
programa in na MMC)

Samo-
predstavitev
kandidatov 
italijanske
narodne 

skupnosti 

Samo-
predstavitev
kandidatov 
italijanske
narodne 

skupnosti 

Predstavitev -
pogovor s                  

predsedniki  strank 
oziroma nosilci list,                               
posebna oddaja po 

oddaji                    
Odmevi oziroma 

po Večernih 
poročilih

(posnetek na SLO 3 in 
na MMC)

Predstavitev -
pogovor s                  

predsedniki  strank 
oziroma nosilci list,                               
posebna oddaja po 

oddaji                    
Odmevi

 
 

 

*RTV Slovenija si pridržuje pravico so spremembe programske sheme.  

 

 

 



Volilne oddaje in soočenja od 7. 5. 2018 do 1. 6. 2018** 

(regionalni radijski centri - terminske navedbe) 

Radio Capodistria

07.05.18 pon 07.05.18

08.05.18 tor 08.05.18

09.05.18 sre 09.05.18

10.05.18 čet 10.05.18

11.05.18 pet 11.05.18

12.05.18 sob 12.05.18

13.05.18 ned 13.05.18

14.05.18 pon 14.05.18

15.05.18 tor 15.05.18

16.05.18 sre 16.05.18

17.05.18 čet 17.05.18

18.05.18 pet 18.05.18

19.05.18 sob 19.05.18

20.05.18 ned 20.05.18

21.05.18 pon 21.05.18

22.05.18 tor 22.05.18

23.05.18 sre
11:05    

12:00
23.05.18

24.05.18 čet 24.05.18

25.05.18 pet 25.05.18

26.05.18 sob 26.05.18

27.05.18 ned 27.05.18

28.05.18 pon 28.05.18

29.05.18 tor 29.05.18

30.05.18 sre
11:05    

12:00
30.05.18

31.05.18 čet
10:30   

11:30

Soočenje - stranskarski 

kandidati (v it. jeziku)
31.05.18

01.06.18 pet
10:30   

11:30

Soočenje - kandidati za 

poslanca itali janske nar.
01.06.18

02.06.18 sob 02.06.18

03.06.18 ned 03.06.18

MMR

Volilni molk

Volitve

Radio KoperRadio Maribor

Predstavitve 
programov

kandidatov za 
poslanca 

madžarske 
nar. skupnosti

(3 min posnetki,
vsak dan ob 14:30)

Posnetki
predstavitev 

strank 

(posnetek
pirpravljen za Prvi 

RA program, 
prevedeno v 

madžarščino, ob 
18:15)

Posnetki
predstavitev 

strank 

(pripravljen za Prvi 
RA program, 
prevedeno v 

madžarščino, ob 
18:15)

Soočenje * - kandidati za 
pos l. madžarske nar. sk.

Soočenje - kandidati za 
pos l. madžarske nar. sk.

Posnetki
predstavitev 

strank 

(posnetek
pirpravl jen za 

Prvi  RA 
program)

Posnetki
predstavitev 

strank 

(posnetek
pirpravl jen za 

Prvi  RA 

program)

Posnetki
predstavitev 

strank 

(posnetek

pirpravl jen za 
Prvi  RA 

program)

Posnetki
predstavitev 

strank 

(posnetek
pirpravl jen za 

Prvi  RA 
program)v

Posnetki
predstavitev 

strank 

(posnetek
pirpravl jen za 

Prvi  RA 
program)

Posnetki
predstavitev 

strank 

(posnetek
pirpravl jen za 

Prvi  RA 
program)

 
*V primeru več kot 3 kandidatov 

**RTV Slovenija si pridržuje pravico so spremembe programske sheme.   


