V skladu z zakonom o volilni kampanji objavljamo
PRAVILA SPREMLJANJA VOLILNE KAMPANJE OB VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR RS,
ki bodo 24. aprila 2022.

V času volilne kampanje, ki se bo začela 24.marca in končala 22. aprila 2022 opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bo portal v
novinarskih prispevkih spremljal pomembna dogajanja v zvezi z volitvami.
Pomurske-novice.si organizatorjem kampanj ne zagotavlja brezplačnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih
programov. O vseh objavah v času volilne kampanje bo uredništvo odločalo v skladu z uredniško politiko na enak način kot to počne v času, ko
ni volitev.
Uredništvo bo o načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko, zakonom in
profesionalnimi standardi.
Portal pomurske-novice.si se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibal objavi vsebin, ki brez dvoma pomeni
sovražni govor ali klevetanje.
Plačana volilna propagandna sporočila z volilnimi oglaševalskimi vsebinami bodo na portalu objavljena z navedbo naročnika. Za vse kandidatne
liste veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik, objavljeni na spletni strani Pomurskih novic.
Portal pomurske-novice.si vabi kandidate, liste in stranke k oglaševanju v oglasnem delu, ki pa bo v skladu z zakonom o volilni in referendumski
kampanji in dobro uredniško prakso jasno označeno kot oglaševanje in ločeno od uredniških besedil.

Portal bo v skladu z uredniško politiko objavljal tudi strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bodo navedeni izvajalec,
metodologija in naročnik raziskave.
Oglaševanje v času volilne kampanje
Oglaševanje se izvaja skladno z Oglaševalskimi pogoji portala pomurske-novice.si, pri čemer je za vsebino oglasa odgovoren naročnik.
Uredništvo bo oglase in obvestila, ki ne bodo skladni z veljavno slovensko zakonodajo in kodeksi, zavrnilo. Prav tako bo skladno z
mednarodnimi konvencijami zavrnilo tudi objavo vseh oglasov, v katerih bodo nastopali otroci, mlajši od 14 let. O zavrnitvi naročila se
naročnika obvesti najpozneje v 24 urah po prejemu naročila oz. po prejemu gradiva, ki naj bi bilo objavljeno.
Oblike oglaševanja
Politični oglas je jasno označen kot plačana objava, kot objava, v kateri je naveden naročnik oglasa.
Portal pomurske-novice.si ponuja oglaševanje, ki je enakovredno za vse naročnike.
Vsa naročila bo uredništvo obravnavalo na enak način, pri čemer naročila sprejemamo na elektronski naslov uredniki@pourske-novice.si.
Čas oglaševanja
Portal pomurske-novice.si omogoča oglaševanje od 24. 3. do vključno 22. 4. 2022.
Tehnična navodila
Naročnik mora oglase dostaviti skladno s tehničnimi normativi, natančneje opredeljenimi v Tehničnih navodilih za oglase.

