
PRAVILA ŠTAJERSKEGA VALA OB LOKALNIH VOLITVAH 2022

ŠTAJERSKI VAL v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji določa in objavlja 
pogoje ter način izrabe programskega časa v volilni kampanji pred lokalnimi volitvami, ki bodo 20. 
novembra 2022 ter drugi krog 4. decembra 2022.

Štajerski val si bo v skladu z zakonodajo in svojo uredniško politiko v času volilne kampanje 
prizadeval enakopravno spremljati napovedi županskih kandidatur in aktivnosti županskih 
kandidatov v občinah Obsotelja in Kozjanskega, Celjskega, Konjiškega in Slovenjebistriškega. 
Prispevke v informativnem programu in na radijski spletni strani bomo objavljali v skladu s 
profesionalnimi novinarskimi merili. Poročali bomo o kandidaturi vseh kandidatov za župane v 
občinah, iz katerih tudi sicer poročamo v naših informativnih oddajah, ki bodo uredništvo 
pravočasno obvestili o svoji kandidaturi. O načinu, obsegu, terminu in vsebini novinarskih 
prispevkov se bo uredništvo odločalo samostojno in neodvisno ter v skladu s profesionalnimi 
novinarskimi merili. Ali, kdaj in v kolikšnem obsegu bomo mnenja županskih kandidatov ter 
političnih strank in list na posamezne aktualne teme v lokalnih skupnostih vključevali v 
informativne oddaje in progam, se bo odločalo uredništvo samostojno in neodvisno, pri čemer bo 
upoštevalo vidik uravnoteženosti in zanimivosti za poslušalce. Radijskih soočenj županskih 
kandidatov pred 1. krogom volitev ne bo, pripravili pa jih bomo pred 2. krogom volitev, pri čemer 
bo vsebino določilo uredništvo.  

Vsem zainteresiranim ponujamo tudi možnost komercialnega sodelovanja in oglaševanja, ki bo 
jasno ločeno od novinarskega poročanja. Naročene predvolilne oddaje in oglasi bodo jasno zvočno 
označeni, naveden bo naročnik oz. plačnik oddaje. 
Radio Štajerski val bo med volilno kampanjo naročnikom omogočil, da zakupijo 3, 8 ali 12-
minutne termine oz. oddaje, namenjene samopredstavitvi ali vodenemu pogovoru, in sicer: 
čez teden ob 12.30, 13.30 (za formate 3 min) in 18.10 (za vse formate) ter v soboto ob 14.30 in 
15.30 (za vse formate).
Radio Štajerski val ponuja tudi možnost objave predvolilnih oglasov, ki bodo objavljeni v terminih, 
tudi sicer namenjenih oglaševanju. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in 
točnost navedb oz. podatkov v oglasnih sporočilih odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z 
zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Naročena oglasna sporočila bomo 
objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja med predvolilno kampanjo. V skladu s 
7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji pa je obvezna objava naročnika oglasa.

Pritožbo na izvedbo in upoštevanje teh pravil se lahko naslovi v pisni obliki na odgovorno osebo, ki 
mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh dneh po prejemu pritožbe.

V času volilne kampanje nas  lahko kontaktirate  po elektronski  pošti  info@stajerskival.si  ali  po 
telefonu (03) 817 12 10.
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