
 

 

 

Cenik oglaševanja na RADIU PTUJ 
A. Predvajanje oglasnih sporočil                                                                                                         € 

Oglasna sporočila se obračunavajo sekundno. Cene ne zajemajo izdelave oglasov. 
 

A1 1 sekunda (od 5.00 do 20.00) 0,95  

A2 1 sekunda (od 20.00 do 24.00) 0,60  

A3 prvi ali zadnji oglas v bloku + 50 %  

A4 zahtevani termin + 50 %  
   

Redni oglasni bloki na RADIU PTUJ: 

525 555 625 655 725 755 825 855 925 955 1025 1055 1125 1155 

1255 1325 1355 1425 1455 1525 1555 1625 1655 1725 1755 1855 1925 1955 

 

B. Obvestila in mali oglasi                                                                                                                              €                               

Obvestila so brana besedila v radijskem programu brez glasbene podlage in montaže. 
 

B1 komercialno obvestilo – mali oglasi (do 10 besed-za fizične osebe) 4,20  

B2 komercialno obvestilo – mali oglasi (do 10 besed-za pravne osebe) 8,30  

B3 komercialno obvestilo (30 besed) 17,00  

B4 komercialno obvestilo (vsakih nadaljnjih 30 besed) 17,00  

B5 nekomercialno obvestilo (30 besed) 9,20  

B6 nekomercialno obvestilo (vsakih nadaljnjih 30 besed) 9,20  

B7 malice trije meniji 5,10  

B8 malice  štirje meniji  6,00  

B9 avizo + brano obvestilo do 30 besed 30,00  

B10 komercialne čestitke z izbrano melodijo 30,50  
 

Bloki za brana obvestila med tednom 

700 1000 1100 1300 1500 1700 1800 1910       

Bloki za brana obvestila v nedeljo 

700 900 1100 1540 1905       
 

 

Bloki za male oglase med tednom (v nedeljo samo dopoldan) 

1015 1045  1715 1745          

 

C. Posebne storitve                                                                                                                                            €                                

C1 komercialna predstavitev 5 minut 55,00   

C2 komercialna predstavitev 10 minut 106,00   

C3 komercialna predstavitev 15 minut 156,00   

C4 komercialna predstavitev 20 minut 208,00   

C5 komercialna predstavitev 30 minut 302,00   

C6 komercialna predstavitev "v živo" s terena 5 minut (do 10 km oddaljenosti)* 85,40   

C7 vsaka nadaljnja minuta 16,20   

C8 radijska skrivalnica** 162,00   

C9 nagradno vprašanje  + podelitev nagrade (nagrado prispeva naročnik) 28,00   
 

* Vsakih nadaljnjih začetih 10 km se obračuna posebej po ceni 11,11 €. Termine predstavitev določi uredništvo RADIA PTUJ. 
** Poslušalci odkrivajo lokacijo moderatorja, skritega v naročnikovih poslovnih prostorih, naročnik podeli nagrado, sledi 5- do 10-minutna 
predstavitev naročnika v živo. 
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Cenik oglaševanja na RADIU PTUJ – nadaljevanje 

D. Pokroviteljstva delov programa                                                                                                                €                   

Sponzoriranje delov programa je namenjeno intenzivnemu oglaševanju blagovnih znamk. Dolžina oglasa je omejena na 5–10 sekund. 

D1 
jutranji ( 5.00–10.00) ali opoldanski program (10.00–15.00) mesečno 
 - (220 objav image spota mesečno, 10-minutna predstavitev v programu enkrat mesečno) 

1.010,00  

D2 
večerni program (16.00–24.00) mesečno 
 - (220 objav image spota mesečno, 5-minutna predstavitev v studiu) 

843,00  

D3 
nočni program SNOP* (00.00–5.00) dnevno 
 - (štirikratna najava pokrovitelja, odjava pokrovitelja, 3-minutni klepet, 150 sekund spotov) 

220,00 
 
 

    

D4 nočni program SNOP* (00.00–5.00) pokroviteljstvo (teme noči, poročila o stanju na cestah …) 55,00 

 
 

E. Pokroviteljstvo rubrik                                                                                                            €                       €                                   
   

  Tedensko Mesečno 

E1 novice (13 objav pokrovitelja dnevno) 303,00 1.010,00 

E2 vremenska napoved (13 objav pokrovitelja dnevno) 303,00 1.010,00 

E3 razmere na cestah (13 objav pokrovitelja dnevno) 303,00 1.010,00 

E4 točen čas (13 objav pokrovitelja dnevno) 303,00 1.010,00 

E5 radar (minimalno 10 objav pokrovitelja dnevno) 257,00 858,00 

E6 horoskop (vsak dan ob 7.15, 5- do 10-sekundni image spot) - 252,00 
    

  Na objavo 

E7 športna napoved  + nagrada 
(najava pokrovitelja, odjava pokrovitelja, dve objavi radijskega 
spota med ugibanjem, ena objava med žrebanjem) 

55,00 

E8 javljanja s športnih dogodkov 
(minimalno tri javljanja s športnih prireditev, 30-sekundni oglas po 
vsakem javljanju) 

55,00 

 

 

F. Pokroviteljstvo oddaj                                                                                                          €                         €                  
   

  Tedensko Mesečno 

F1 enourna oddaja (9 najav pokrovitelja, 3 objave 30 s spota na oddajo) 70,30 252,00 

F2 dvourna oddaja (9 najav pokrovitelja, 6 objav 30 s spota na oddajo) 110,60 398,50 

F3 večurne oddaje (9 najav pokrovitelja, 9 objav 30 s spota na oddajo) 151,00 po dogovoru 

F4 Avtoradio (10 najav pred oddajo, 30 s spot v oddaji) 131,00 - 

F5 Modne čvekarije 
(9 najav pokrovitelja, 3 objave 30 s spota na oddajo  
ali ½ strani tipkanega besedila) 

70,20 - 

 

G. SNOP – NOČNI PROGRAM*                                                                                                                    €                                                                            
 

G1 sekunda od. 24.00 do 5.00 1,00 

G2 brano obvestilo do 30 besed 12,52 

G3 komercialna predstavitev 15 minut 187,78 

G4 komercialna predstavitev 30 minut 283,76 

* SNOP je nočni program lokalnih in regionalnih radijskih postaj Slovenije. Pet radijskih postaj: radio Murski Val, Radio Ptuj, Radio Celje, Radio 
Slovenske gorice, Radio Velenje združeni pripravljamo radijski program, vsaka postaja tri noči zapovrstjo. Skupaj ustvarjamo nočni utrip Slovenije. 
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Cenik oglaševanja na RADIU PTUJ – nadaljevanje 

 

H. Produkcija                                                                                                                                                      €                                                   

H1 dosnemavanje teksta 27,00  

H2 brano oglasno sporočilo (režija, lektoriranje besedila, 1 vokal*, glasbena podlaga) 35,00  

H3 brano oglasno sporočilo (režija, lektoriranje besedila, 2 vokala*, glasbena podlaga) 40,00  

H4 brano oglasno sporočilo (režija, lektoriranje besedila, 3 vokali*, glasbena podlaga) 45,00  

H5 režirano oglasno sporočilo (režija, lektoriranje besedila, 1 vokal*, efekti, glasbena podlaga) 50,00  

H6 režirano oglasno sporočilo (režija, lektoriranje besedila, 2 vokala*, efekti, glasbena podlaga) 55,00  

H7 režirano oglasno sporočilo (režija, lektoriranje besedila, 3 vokali*, efekti, glasbena podlaga) 60,00  

H8 avtorski oglasi (izbrani vokali, avtorska glasba) po dogovoru  

H9 ura montaže 36,00  

H10 kopija posnetka na kaseto (do 5 minut) 10,00  

H11 kopija posnetka na CD 17,00  

H12 snemanje na terenu (snemanje, montaža do 30 minut materiala,  izdelava 50 avdio kaset) 300,00  
    

*Oglasi se snemajo z razpoložljivimi vokali po izbiri producenta RADIA PTUJ. 

 
 

I. Paketna naročila 

Popusti veljajo za enkratna naročila objav – ene radijske oglaševalske akcije, dolžina spota mora biti najmanj 20 sekund.  
 

  Popust  

I1 20 x predvajanje 2 %  

I2 40 x predvajanje 4 %  

I3 60 x predvajanje 6 %  

I4 80 x predvajanje 8 %  

I5 100 x predvajanje 10 %  

I6 200 x predvajanje 15 %  

I7 400 x predvajanje 25 %  

I8 več kot 400 x predvajanje po dogovoru  

 
 
 
 

K. Agencijski popusti 

K1 od 15 % do 25 %  

 
 

Ob podpisu letne pogodbe nudimo še dodatne ugodnosti. Za več informacij se obrnite na 
marketing RADIA PTUJ. Cenik velja od 3. 1. 2008. 
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Rezervacija oglasnega prostora in kontaktne osebe 
 

Dostava izdelanih oglasov za RADIO PTUJ 
En delovni dan pred prvo objavo do 12. ure. V primeru zamude plača naročnik dodatne stroške v višini 10 % 
vrednosti naročila. 
 
Naročilo oglasa 
Naročilnica z vsemi podatki o poslovnem subjektu, naslovljena na Radio-Tednik Ptuj, d. o. o., Osojnikova cesta 3, 
2250 Ptuj, identifikacijska številka za DDV: SI10758330, TR: Nova KBM d.d. 04202-0000506665. 
 
 

Pogoji za digitalno posredovanje materialov 

 
 
Formati za RADIO PTUJ 
Oglase sprejemamo v elektronski obliki v naslednjih formatih: mp3, wav, CD-audio. 
 
Mediji 
Oglasi so lahko dostavljeni na naslednjih medijih: CD-audio, CD-rom, ZIP ali e-mail. 
 
Datoteke 
Datoteke, ki sodijo skupaj, morajo biti posredovane v isti mapi. 
 
Računalniški virusi 
Naročnik jamči, da posredovane datoteke niso okužene s programskimi virusi. Izdajatelj si pridržuje pravico 
izbrisa okuženih datotek brez predhodne najave. Izdajatelj si prav tako pridržuje pravico zahteve nadomestila za 
eventualno nastalo škodo zaradi okuženih datotek. 
 
Nosilci podatkov 
Izdajatelju posredovane diskete ali CD-ROM plošče postanejo izdajateljeva last. Izdajatelj jih na željo naročnika 
vrne po pošti na stroške naročnika. Iomega Zip diskete izdajatelj vrne brez predhodne želje naročnika po pošti na 
stroške naročnika. Izdajatelj ne jamči za morebitne poškodbe medijev ob vrnitvi po pošti. 
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Splošni pogoji poslovanja 

1. Cene: vse cene so v evrih. 22 % DDV ni vključen v ceno. 

2. Sprejemanje naročil: naročilo oglasov se oddaja marketinški službi na elektronsko pošto narocila@radio-
tednik.si ter na telefon 02/749-34-30 ali po pošti. Naročilnica naj vsebuje vse podatke o poslovnem subjektu, 
naslovljena na Radio-Tednik Ptuj, d. o. o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj.  

3. Zavrnitev objave oglasa: izdajatelj si pridržuje pravico zavrnitve naročila oglasa oziroma do lektorske 
spremembe priredbe besedila, ki je po njegovi presoji neprimerno za objavo. Za vsebinsko in zakonsko 
ustreznost oglasa jamči in odgovarja naročnik. 

4. Preklic naročila: naročila oglasov se lahko prekličejo le pisno. Če je oglas že v objavi, ga mora naročnik 
plačati, kot je določeno v pogodbi oziroma naročilu.  

5. Izpeljava naročila: če ob naročilu ni določen natančen čas objave, mora naročnik določiti tega v največ 
enem letu od datuma podpisa pogodbe. Če tega ne stori, izdajatelj oglasa ni dolžan objaviti. 

6. Rok plačila: če naročnik pred naročilom ne sklene drugačne pogodbe, je rok plačila 15 dni od opravljene 
storitve. 

7. Jamstvo za primernost oglasa: za vsebinsko in zakonsko primernost oglasa jamči naročnik. Izdajatelj ni 
dolžan preverjati ustreznosti oglasa. Če zaradi neustreznosti oglasa nastanejo zunanji stroški, jih mora 
poravnati naročnik. 

8. Produkcija oglasov za RADIO PTUJ: materiale za snemanje potrebujemo vsak torek in četrtek do 12. ure, 
da jih lahko še tisti dan posnamemo in so pripravljeni za objavo naslednji dan. 

9. Roki za dostavo izdelanih oglasov za RADIO PTUJ: en delovni dan pred prvo objavo do 12. ure. V 
primeru zamude plača naročnik dodatne stroške v višini 10 % vrednosti naročila. 

10. Časovno pozicioniranje oglasa na RADIU PTUJ: marketing RADIA PTUJ si pridržuje pravico, da v primeru 
zasedenosti terminov predvaja oglase v drugačnem terminu, kot je bilo naročeno, obračuna pa po ceni, ki je 
za naročnika najugodnejša. 


