PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2022
PRAVILA O OGLAŠEVANJU V ČASU VOLILNE KAMPANJE
1. Člen
Izdajatelj medijev mora določiti in objaviti pravila za izrabo programskega časa namenjenega
kampanji.
2. Člen
S temi pravili KTV Dravograd d.o.o. opredeljuje pogoje, obseg in način oglaševanja volilne
kampanje v programu Koroške TV Dravograd.
3. Člen
Naročila oglaševanja sprejema KTV Dravograd d.o.o. po pošti, naslov: KTV Dravograd
d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd ali e-pošti: reklame@ktv-dravograd.si. Vsako naročilo bo
evidentirano z datumom in uro sprejema. Naročilo mora biti potrjeno najkasneje v 24. urah
z originalno naročilnico.
4. Člen
Naročilnica mora vsebovati naziv organizatorja kampanje, naslov naročnika, davčno številko
organizatorja, izjavo statusa davčnega zavezanca in čitljivo navedbo odgovorne osebe naročila z
lastnoročnim podpisom.
5. Člen
Naročilo za objavo v programu Koroške TV Dravograd ali na video straneh mora biti plačano
pred objavo.
6. Člen
Za volilno kampanjo ne priznavamo nobenih popustov in ne omogočamo nobenih
brezplačnih objav.
7. Člen
Za vsa naročila velja enakost. Pri uvrščanju v oglasne bloke velja izključno pravilo časovnega
vrstnega reda prispelih naročil.
8. Člen
Za vsebino oglasov, reklamnih spotov in izdelanih prispevkov odgovarja naročnik.
9. Člen
Zavrnjen bo vsak oglas, v katerem bi nastopali otroci mlajši od 18 let.
10. Člen
O zavrnitvi bo naročnik obveščen v 24. urah.
11. Člen
Oglasi in druga naročila bodo objavljena v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji
in navedbo naročnika ter obvestilom, da je oglas oziroma objava plačana.

12. Člen
Naročila za volilno kampanjo so poslovna skrivnost.
13. Člen
Oglase v volilni kampanji lahko naročijo vsi kandidati oziroma kandidatke.
14. Člen
Cenik in način oglaševanja je objavljen na spletni strani Koroške TV Dravograd
15. Člen
Naročila za oglase in objave morajo biti oddana najmanj 3 delovne dni pred predvidenim
predvajanjem.
16. Člen
Naročnik mora po elektronski pošti poslati že oblikovano sličico za videostrani. Maksimalno so
lahko 3 sličice na naročnika.
17. Člen
Vse cene že vključujejo DDV.

KTV Dravograd d.o.o.

CENIK:
OBJAVA NA VIDEOSTRANEH

1 DAN

PREDSTAVITVENI SPOT DO 1 MIN
VSAKA NADALJNA MINUTA SPOTA

1X

50 €
20 €

SAMOSTOJNA PREDSTAVITEV POSNETA V NAŠEM STUDIU
DO 5 MIN.
VSAKA NADALJNA MINUTA

1X

200 €

SAMOSTOJNA PREDSTAVITEV POSNETA NA TERENU
DO 5 MIN. + POTNI STROŠKI PO VELJAVNEM CENIKU
VSAKA NADALJNA MINUTA

1X

ŽE POSNETA PREDSTAVITEV DO 5 MIN.
VSAKA NADALJNA MINUTA

1. stran
2.stran
3.stran

8€
5€
3€

20 €
220 €
20 €

1X

120 €
20 €

Statične sličice na naših video straneh so objavljene v času, ko ne oddajamo programa Interne TV
Dravograd.
Reklamni spoti so objavljeni vsak večer pred začetkom rednih oddaj. To je ob 20. uri v reklamnih blokih.
Po predhodnem naročilu jih lahko predvajamo tudi v dopoldanskem in popoldanskem terminu.
Predstavitve posnete v našem studiu ali posredovane že posnete od drugih producentov, se lahko
predvajajo v večernem terminu ob 20.05 uri razen ob torkih, ko so lahko na sporedu po oddaji
Obzornik. Ob nedeljah je predviden termin za predstavitve ob 10. Uri. Vrstni red predstavitev – glej
člen 7.

PRAVILA GLEDE POROČANJA O PREDVOLILNIH SHODIH IN OBISKIH PREDSEDNIŠKIH KANDIDATOV
1. člen
Poročali bomo izključno o predvolilnih aktivnostih, ki bodo v Občini Dravograd.
2. člen
V predvolilnem času bomo brezplačno poročali le o enem dogodku posameznega kandidata v Občini
Dravograd.
3. člen
Brezplačno poročanje o aktivnosti posameznega kandidata oz. kandidatke bo v dolžini 5. min objavljeno
v informativni oddaji Obzornik ob koncu oddaje v posebni rubriki »Volitve«. Prispevek bo sestavljen iz
dveh delov:
1. Uvodna napoved z osnovno informacijo

1 min

2. Izjava kandidata oz. kandidatke

2 min

4. člen
V kolikor bo kandidat oz. kandidatka želela daljši prispevek ali več objav, velja cenik in pravilnik o
oglaševanju. Le ta ne bo objavljen v informativni oddaji Obzornik, ampak v posebnem terminu, kjer bo
naveden naročnik in plačnik oglasa.
5. člen
Na Koroški TV Dravograd bomo poročali o dogodkih, o katerih bomo obveščeni na elektronsko pošto
na naslov: volitve2022ktv@gmail.com

6. člen
Pravilnik je objavljen na spletni strani http://www.ktv-dravograd.si/

