Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji ZVRK in Odloka o
razpisu zakonodajnih referendumov: o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi
Republike Slovenije; o Zakonu o spremembah in dopolnitvah
Zakona o Radioteleviziji Slovenija in Zakonu o spremembah
Zakona o dolgotrajni oskrbi
(Uradni list RS, št. 134 dne 19. 10. 2022)
izdajam
pravila RADIA OGNJIŠČE
za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj.
1.
Čas referendumske kampanje bomo skladno z zakonom in s temi pravili na RADIU
OGNJIŠČE spremljali od 27. 10. 2022 do vključno 24 ur pred dnem glasovanja (25. 11.
2022). Kampanjo bomo spremljali v skladu z zakoni, s profesionalnimi novinarskimi merili
in v skladu z uredniško politiko medija.
2.
Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času
kampanje, kakor tudi ne strokovnih in tehničnih oddaj o referendumski in 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.
Referendumske oddaje ter prispevki bodo potekali skladno z načrtom, ki ga bo oblikovalo
Uredništvo informativnega programa RADIA OGNJIŠČE.
4.
Politične stranke, liste in posamezniki znotraj razpoložljivega programskega časa lahko
naročijo oglase pri katerih ni vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili
zakon oziroma neutemeljeno diskreditirali posameznike, skupine, politične stranke ali
verske skupnosti. Pogovorne oddaje zaračunavamo po veljavnem ceniku za oglaševanje na
RADIU OGNJIŠČE. Plačilo oddaj, režiranih oglasov in branih obvestil mora biti
opravljeno pred začetkom objav. Pri tem ne upoštevamo običajnega popusta za avans. Če
vnaprejšnjega vplačila ne bomo prejeli, oddaj, režiranih oglasov ali branih obvestil ne
bomo objavili.
5.
Pravila in rokovnik za izrabo programskega časa objavi RADIO OGNJIŠČE pred
začetkom kampanje na spletni strani radio.ognjisce.si. Povzetek pravil pa v programu
RADIA OGNJIŠČE.
Ljubljana, 27. oktober 2022
Tadej Sadar
odgovorni urednik RADIA OGNJIŠČE

