
Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji- ZVRK (Ur.l. RS št. 41/2007, 103/2007- 

ZPolS-D, 105/2008-odl. US, 11/2011, 28/2011- odl. US, 98/2011, 8/2015, v nadaljevanju ZVRK), 12. 

člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l. RS št. 96/2005, 109(2005-ZDavP-1B, 105/2006-odl. US, 

26/2009-ZIPRS0809-B, 9/2014, v nadaljevanju ZRTVS-1) in Odloka o razpisu zakonodajnega 

referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih- OdZZZDR-D (Ur.l. RS št. 83/2015) 

 

 

izdajam 

 

 

 

 

 

PRAVILA RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA 

ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA 

ZA 

PREDSTAVITEV MNENJ O VPRAŠANJU ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA 

20. DECEMBER 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje za predstavitev mnenj o zakonodajnem 

referendumskem vprašanju v programih RTV Slovenija.  

2. člen 

Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času referendumske 

kampanje, kakor tudi ne strokovnih in tehničnih (servisnih) oddaj o volilni in referendumski 

zakonodaji in njeni izvedbi.  

3. člen  

Za redne informativne oddaje in druge programske vsebina RTV Slovenija velja tudi v času 

referendumske kampanje načelo prepovedi politične propagande, kot ga določa 10. člen ZRTVS-1. 

4. člen 

Referendumsko kampanjo programi RTV Slovenija in MMC RTVSLO v skladu s temi Pravili spremljajo 

od 30.11.2015 do vključno 24 ur pred dnevom glasovanja.  

 

II. PREDSTAVLJANJE 

 

5. člen  

 

1. Programi RTV Slovenija v obdobju spremljanja referendumske kampanje brezplačno 

zagotavljajo programski čas za predstavitve mnenj v skladu z 12. členom ZRTVS-1, in sicer v 

posebej določenih časovnih (na MMC RTVSLO prostorskih) okvirih, v skladu s programskim 

načrtom odgovornih uredništev.  

2. Pri objavah raziskav javnega mnenja uredništva upoštevajo zakonska določila o navajanju 

podatkov. 

3. Povzetek pravil bo javno predstavljen v programih RTV Slovenija in MMC RTVSLO,  v celoti pa 

bodo objavljena na spletni strani RTV Slovenija. 

 

6. člen  

Organizatorji referendumske kampanje, ki želijo sodelovati v oddajah RTV Slovenija, morajo svoj 

interes pisno potrditi, posebej vsakemu odgovornemu uredniku informativnega programa Radia, 

Televizije Slovenija, MMC RTVSLO, regionalnih programov ter madžarskega radijskega programa do 

vključno tretjega dne do 12.00 ure po roku za vložitev uradne prijave organizatorjev referendumskih 

kampanj na Državno volilno komisijo, in sicer:  

• Televizija Slovenija, Informativni program: fax: 01/ 475 30 11 ali na elektronski naslov: 

irena.ciglar@rtvslo.si 



• Radio Slovenija, Informativni program: fax: 01/ 475 23 15 ali na elektronski naslov 

RASreferendum2015@rtvslo.si 

• Multimedijski center MMC RTVSLO: fax: 01/ 475 21 78  ali na elektronski naslov: mmc-

volitve@rtvslo.si  

• RC Maribor- Regionalni radijski program: fax: 02/ 429 91 66 ali na elektronski naslov 

radio.maribor@rtvslo.si  

• Radijski program za madžarsko narodno skupnost: fax: 02/ 429 97 12 ali na elektronski 

naslov: jozsef.vegi@rtvslo.si  

RTV Slovenija bo končno udeležbo v referendumskih oddajah določila na podlagi uradnih podatkov 

Državne volilne komisije o organizatorjih referendumske kampanje.  

7. člen 

V času referendumske kampanje bodo radijski in televizijski programi zagotavljali predstavitve mnenj 

referendumske kampanje:  

• Na Televiziji Slovenija bodo referendumske oddaje potekale na Prvem  In Tretjem 

programu v programskih pasovih informativnega programa. 

Na Prvem programu Televizije Slovenija bo predzadnji teden kampanje eno soočenje 

v terminu oddaje Tarča in Globus, na Tretjem programu pa bodo ob delovnikih 

objavljali z ločilom označene predstavitve stališč organizatorjev kampanje v obliki 

krajših 5 minutnih televizijskih pogovorov. Vrstni red predstavitev bo določen po 

abecednem redu prijavljenih organizatorjev. 

 

• Na Radiu Slovenija bodo referendumske oddaje potekale na Prvem programu, kjer 

bodo v času kampanje, ob delovnikih ob 11.15, objavljali  posebej zvočno opremljene 

predstavitve stališč organizatorjev kampanje v obliki standardiziranih intervjujev. 

Vrstni red predstavitev bo potekal v skladu z abecednim redom prijavljenih 

organizatorjev.  

Prvi program Radia Slovenija bo v zadnjem tednu kampanje pripravil soočenje mnenj 

prijavljenih predstavnikov organizatorjev v terminu Studia ob 17ih; 

 

• Regionalni radijski program v Kopru bo objavil nekatere referendumske oddaje, ki jih 

bo pripravilo uredništvo Prvega programa Radia Slovenija; 

 

• Radijski program za madžarsko narodno skupnost bo pripravil eno 55 minutno 

soočenje mnenj; 

 

• Regionalni radijski program v Mariboru bo pripravil soočenje mnenj v oddaji Radijska 

tribuna dne 16.12.2015 ob 9.30 uri; 

Referendumske oddaje bodo potekale skladno z dnevnimi programskimi shemami, ki jih v programih 

RTV Slovenija ter MMC RTVSLO oblikujejo odgovorna uredništva informativnih vsebin. Udeleženci 

referendumskih oddaj bodo pred oddajo o času in vrsti oddaje pisno obveščeni.  

 



8. člen 

RTV Slovenija bo vsem sodelujočim udeležencem referendumske kampanje v svojih programih nudila 

enakovredne tehnične pogoje.  

9. člen 

Na dan referenduma do 19. ure bo RTV Slovenija v svojih programih objavljala servisne informacije o 

načinu in poteku referenduma.  

 

III. KONČNE DOLOČBE 

 

10. člen 

Ugovore o morebitnih nepravilnostih pri izvajanju teh pravil sprejema generalni direktor RTV 

Slovenija v sodelovanju z direktorjema Radia in Televizije Slovenija. Generalni direktor poda pisni 

odgovor naslednji delovni dan po prejemu ugovora. V vsakem primeru lahko pritožnik ugovor vloži 

pri pristojnem inšpektoratu.  

11. člen 

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

Slovenija.  

 

V Ljubljani, 23.11.2015 

                                                                                                         Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija 

                                                                                                                                                 mag. Marko Filli, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 


