
Kolarič d.o.o. 
Uredništvo televizije Kanal K3 Beltinci 
Krožna ulica 1 
9231 Beltinci 
 

Lokalne volitve 2018 
 
Lokalne volitve 2018: Pravila oglaševanja in izrabe 
prostora na televiziji Kanal K3 Beltinci 
 
Uredništvo televizije kanala K3 Beltinci, skladno s 6. členom Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (ZVRK-ja), objavlja pravila za izrabo prostora na 
televizijskem kanalu K3 Beltinci v času lokalnih in županskih volitev 2018. 
 
Poročanje in obveščanje 
 
Z namenom obveščanja občank in občanov bomo na televiziji Kanal K3 Beltinci v 
okviru političnega programa spremljali volilno kampanjo in priprave na lokalne ter 
županske volitve 2018 skladno z neodvisno uredniško politiko K3 Beltinci ter 
novinarskimi standardi, pri tem pa bomo v največji možni meri poskušali upoštevati 
enakopravno in uravnoteženo zastopanost vseh županskih in svetniških 
kandidatov, političnih strank, list in morebitnih drugih predlagateljev oz. 
samostojnih kandidatov. 
 
Pogoji 
 
Na televiziji Kanal K3 Beltinci bomo v času volilne kampanje političnim strankam, 
listam in samostojnim kandidatom oz. kandidatkam ter njihovim organizacijam 
omogočili, da se predstavijo. 
Vse liste, ki bodo kandidirale v občinski svet bodo imele na voljo brezplačen 
termin, v katerem lahko predstavijo svoje kandidate. Pripravili bomo TV 
soočenje županskih kandidatov. Vsi kandidati, stranke in liste oz. 
organizatorji volilnih kampanj bodo imeli pod enakimi pogoji možnost zakupa 
dodatnega oglasnega prostora po veljavnem ceniku oglaševanja na kanalu K3 
Beltinci. 



Naročene TV oddaje, TV oglase, videostrani, sporočila kandidatov, njihovih 
predlagateljev in strank bomo v času volilne kampanje objavljali izključno na 
programu televizijskega kanala K3 Beltinci, in sicer po veljavnem ceniku za oglasni 
prostor. 
Za vsebino naročenih oglasov in objav, ki jih bomo objavili na način in v obliki kot 
nam bodo posredovane, je v celoti odgovoren naročnik objave. Kljub temu si 
uredništvo kanala K3 Beltinci pridržuje pravico, da zavrne objavo vseh naročenih 
oglasov in sporočil, ki bi morda vsebovali elemente sovražnega govora, hujskaštva, 
narodne, rasne, verske ali kake druge nestrpnosti, žalitve in podobno neprimerno 
vsebino. 
Vse TV oglase in videostrani lahko naročite in pošljete na k3.beltinci@gmail.com. 
Priporočena ločljivost videostrani je 1024  × 768 grafičnih točk, format JPEG/PNG. 
 
Kontakt in informacije 
 
Cenik oglasnega prostora ter druge informacije v zvezi z oglaševanjem ter izrabo 
prostora na televiziji Kanal K3 Beltinci lahko vsi zainteresirani pridobijo, če pišejo na 
e-mail: k3.beltinci@gmail.com.  

 
 
 
 


