Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji
ZVRK (Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/07, 11/11, 98/13), ter v skladu s 6. členom Zakona o volilni
in referendumski kampanji (ZVRK-NPB4), ter na podlagi
Razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l. RS, št. 48/2018)
sprejemam
pravila RADIA OGNJIŠČE
za izrabo programskega časa in oglasnega prostora za redne volitve v občinske svete in redne
volitve županov, 2018
1.
V času kampanje za volitve, ki jo bomo skladno s temi pravili na RADIU OGNJIŠČE spremljali od
29. 10. 2018, do vključno 24 ur pred dnem glasovanja - v primeru drugega kroga pa še od konca
volilnega molka prvega kroga do začetka volilnega molka za drugi krog glasovanja - lahko v
programu RADIA OGNJIŠČE svoja stališča predstavijo vse stranke, liste in kandidati, ki v svojih
programih in nastopih ne nasprotujejo (neposredno ali posredno) nauku Katoliške Cerkve in z njim
povezanim krščanskim vrednotam.
2.
Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času kampanje,
kakor tudi ne strokovnih in tehničnih oddaj o volilni zakonodaji in njeni izvedbi. V programu
RADIA OGNJIŠČE bodo oddaje, novice, prispevki, režirani oglasi, brana obvestila, povezana s
kampanjo, ločeni s posebnim zvočnim znakom.
3.
Oddaje ter prispevki s predvolilno tematiko bodo potekali skladno z načrtom, ki ga bo oblikovalo
Uredništvo informativnega programa RADIA OGNJIŠČE.
4.
Politične stranke, liste in posamezniki, ki v svojih programih in nastopih ne nasprotujejo
(neposredno ali posredno) nauku Katoliške Cerkve in z njim povezanim krščanskim vrednotam,
lahko znotraj razpoložljivega programskega časa in v reviji PRO (Prijatelji Radia Ognjišče)
naročijo oglase, ali pogovorne oddaje v dolžini 5, 10 ali 15 minut, ki se zaračunavajo po veljavnem
ceniku za oglaševanje na RADIU OGNJIŠČE.
5.
Plačilo oglasov, oddaj, režiranih ali tiskanih oglasov in branih obvestil mora biti opravljeno pred
začetkom objav in se pri tem ne upošteva običajni popust za avans plačilo; če vnaprejšnjega
vplačila ne bomo prejeli, oddaj, režiranih oglasov ali branih obvestil ne bomo objavili.

6.
RADIO OGNJIŠČE si pridržuje pravico, da odkloni oglase, snemanje oddaje in objavo branega
obvestila, režiranega ali tiskanega oglasa, če je to v nasprotju s programsko vsebino in temeljno
radijsko usmeritvijo.
7.
Pravila in rokovnik za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj in kandidatov za volitve
objavi RADIO OGNJIŠČE ob začetku kampanje in ga poleg enkratne javne objave v programu
RADIA OGNJIŠČE objavi tudi na spletni strani radio.ognjisce.si.
V Ljubljani, 25. 9. 2018
Tadej Sadar
odgovorni urednik RADIA OGNJIŠČE

