
PARLAMENTARNE VOLITVE 2018 
  

PREDVOLILNA PROGRAMSKA USMERITEV 

TELEVIZIJSKEGA PROGRAMA TV GALEJA 

 

Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji 

(Uradni list RS, št. 41/2007) ter upoštevajoč poklicna merila in načela novinarske etike objavlja 

pravila in pogoje za objavljanje predvolilnih dogajanj, predstavitev kandidatov, strank in 

njihovih programov v programu TV Galeja. 

  

1. V televizijskem programu TV Galeja bomo predvolilno dogajanje spremljali v skladu z 

vsebinsko zasnovo programa in v okviru profesionalnih novinarskih načel. Nobena kandidatna 

lista, stranka oziroma kandidat ne bo v prednostnem položaju. V celoti bomo spoštovali 

določila zakona o volilni kampanji. Obdobje volilne kampanje se za kandidate, stranke in 

liste na lokalnih volitvah začne 30 dni pred dnem glasovanja in konča 24 ur pred dnem 

glasovanja. 

2. O vsebini, načinu in dolžini tovrstnega poročanja uredništvo odloča avtonomno po pravilu 

informativne pomembnosti in predvsem v interesu gledalcev. Uredniki in novinarji Vašega 

kanala bodo zavračali kakršne koli pritiske od zunaj. V presojo in odločanje bodo sprejemali 

samo pripombe, ki bodo pisno posredovane na naslov uredništva. 

3. O predvolilnih dejavnostih strank v informativnih delih programa no bomo poročali. 

Strankarskih izjav, razglasov in posebnih sporočil ni mogoče uvrščati v informativne dele 

programa TV Galeja. 

4. Za predstavitve in sporočila strank so na voljo redni propagandni bloki in poseben 

predvolilni blok »Parlamentarne volitve 2018« oziroma ostale oddaje skladno s posebnim 

volilnim cenikom. Oglasi morajo biti oblikovani skladno s 7. členom Zakona o volilni in 

referendumski kampanji, torej z navedbo naročnika, in skladno s 50. členom Zakona o 

medijih - za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme vplivati na 

programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija- ter s slovenskim oglaševalskim 

kodeksom. Spoštovali bomo časovni vrstni red naročil. 

Volilna pravila, smiselno prirejena, veljajo tudi za internetno stran www.galeja.tv 

 

Ta pravila začnejo veljati 19. april 2018 ! 

 

Miloš Valenčič 

odgovorni urednik televizijskega programa TV Galeja 

 

Priloga: Cenik storitev za Državnozborske volitve 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galeja.tv/


 

 

CENIK STORITEV 
 

Zap. št. S t o r i t e v Cena € 

1 Izdelava  statične video strani   30,00 

2 Predvajanje videostrani - mesec 
  300,00 

3 Predvajanje reklamnega oglasa med oddajami v 
sklopu bloka »volitve« v večernem terminu (cena na 
sekundo predvajanja reklame) 

    
       0,50 

4 Snemanje prireditve, okrogle mize,.. z eno kamero in 
predvajanje na TV Galeja (4x predvajanje v rednem 
programu) 

250,00 

5 Snemanje reklamnih oglasov Po  
dogovoru 

 


