
CENIK Oglaševanja na lokalnem programu KTV Ormož v času 
volilne kampanje za DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2022

Cenik oglaševanja je sestavljen iz izdelave in postavitve video strani ter predvajanja

CENA IZDELAVE PROMOCIJSKEGA MATERIALA REKLAMNEGA BLOKA  |  Statične strani

PREDVAJANJA STATIČNIH VIDEO STRANI  V REKLAMNEM  BLOKU  (24h)

PREDSTAVITVENI  SPOT V REKLAMNEM BLOKU

PREDSTAVITVENI SPOT IZVEN REKLAMNEGA BLOKA

UDELEŽBA NA SOOČENJU

STORITEV SNEMANJA POGOVORNE ODDAJE, REPORTAŽE, TISKOVNE KONFERENCE

Prva stran 40,00 EUR/stran

Druga stran 25,00 EUR/stran

Tretja in vsaka nadaljnja stran 15,00 EUR/stran

Prilagoditev že izdelane strani v ustreznem formatu za predvajanje 12,00 EUR/stran

Predvajanje ene strani 8,20 EUR/dan

Predvajanje druge strani in nadaljnja stran 6,50 EUR/dan

Predvajanje predstavitveni spot - krajši; do 2 minuti do 16. ure na vsako polno uro 25,00 EUR/dan

Predvajanje predstavitveni spot - krajši ; do 2 minuti pred vsako oddajo v času od 16h – 22h. 40,00 EUR/dan

Udeležba na snemanju soočenja kandidatov in kandidatk 350,00 EUR/ kandidata

V ceno udeležbe oddaje soočenje kandidatk in kandidatov je vključeno 2 kratno predvajanje, po našem časovnem izboru. 
Izvedba predvolilnega soočenja bo 19.04.2022 ob 18.00 uri z  prenosom oddaje v živo na portalu Youtube  in facebook kanalu 
KTV Ormož.

Reportaža, tiskovna konferenca, pogovorna oddaja do 20. minut 300,00 EUR

V ceno snemanja predstavitve v pogovorni oddaji, tiskovne konference, reportaže, predstavitvenega filma in oddaje soočenje 
kandidatk in kandidatov je vključeno 2-kratno predvajanje, po našem časovnem izboru. Vsako nadaljnjo predvajanje 180,00 
EUR /predvajanju.

Zavod KTV Ormož je vpisan pri Okrožnem sodišču na Ptuju, vl. št.: 10947500 z  dne 18.10.1995; spletna stran: http://www.ktv-ormoz..si; 
E-mail: info@ktv-ormoz.si; televizija.ormoz@gmail.com ; direktor in glavni urednik: 041 662 899 ; odgovorna urednica: 031 534 233

Kabelska televizija Ormož
Skolibrova 17,
2270 Ormož

ID za DDV: SI83868216                   
Matična štev.: 589005500
TRR NLB posl. Ormož št:                                                                                         
SI56 0215 1001 1770 312



CENIK Oglaševanja na lokalnem programu KTV Ormož v času 
volilne kampanje za DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2022

PAKETI

PAKET 1 650,00 EUR

Snemanje pogovorne oddaje predstavitev kandidatov – kandidatk ali politične stranke

5 predvajanj predstavitve kandidatov-kandidatk ali politične stranke v pogovorni oddaji, 

14 dni volilnega oglaševanja statičnih video strani (2 strani) v reklamnem bloku 

PAKET 2 1000,00 EUR

Snemanje pogovorne oddaje predstavitev kandidatov – kandidatk ali politične stranke

6 predvajanj predstavitve kandidatov-kandidatk ali politične stranke v pogovorni oddaji, 

14 dni volilnega oglaševanja statičnih video strani (2 strani) v reklamnem bloku 

Udeležba kandidata-kandidatke na soočenju

PAKET 3 1.350,00 EUR

Snemanje pogovorne oddaje predstavitev kandidatov – kandidatk ali politične stranke

6 predvajanj predstavitve kandidatov-kandidatk ali politične stranke v pogovorni oddaji, 

14 dni predvajanje predstavitvenega spota (krajši do 2 minut)

14 dni volilnega oglaševanja na video straneh  v reklamnem bloku

Udeležba kandidata-kandidatke na soočenju

Lokalni program KTV Ormož je viden v celotni Sloveniji v programski shemi Telekom (kanal 680) in Telemach (kanal 743)

Vse cene so brez DDV
Način plačila: na osnovi naročilnice 100% avans na naš TRR
Oglas pošljite na elektronski naslov: televizija.ormoz@gmail.com

Direktor in glavni urednik: Anton ŠALAMON

Zavod KTV Ormož je vpisan pri Okrožnem sodišču na Ptuju, vl. št.: 10947500 z  dne 18.10.1995; spletna stran: http://www.ktv-ormoz..si; 
E-mail: info@ktv-ormoz.si; televizija.ormoz@gmail.com ; direktor in glavni urednik: 041 662 899 ; odgovorna urednica: 031 534 233


