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 CENIK 

Oglaševanje na Internem programu Koroška TV Dravograd v času volilne kampanje za lokalne 

volitve 2022 

1. Predvajanje video strani 

Cena oglaševanja za že izdelane strani: 

 

 CENA PREDVAJANJA PRVE VIDEO STRANI 

Predvajanje ene strani  8 EUR/dan    

Predvajanje druge strani  5 EUR/dan    

Predvajanje tretje in naslednjih strani  3 EUR/dan    

 

  

PREDSTAVITVENI SPOT DO 1 MIN                                                       1 X                                 50 €  

VSAKA NADALJNA MINUTA SPOTA                                                                                            20 €  

  

SAMOSTOJNA PREDSTAVITEV POSNETA V NAŠEM STUDIU            1 X                              200 €  

DO 5 MIN.   

VSAKA NADALJNA MINUTA                                                                                                         20 €  

  

SAMOSTOJNA PREDSTAVITEV POSNETA NA TERENU                      1 X                               220 €  

DO 5 MIN. + POTNI STROŠKI PO VELJAVNEM CENIKU  

VSAKA NADALJNA MINUTA                                                                                                         20 €                                                   

  

ŽE POSNETA PREDSTAVITEV DO 5 MIN.                                           1 X                                  120 €     

VSAKA NADALJNA MINUTA                                                                                                           20 €  

 
V cenah je vračunan 22% DDV. 

Način plačila: 100% predplačilo po predračunu 

Način oglaševanja: 

- Vsebino pošljite po e-pošti na reklame@ktv-dravograd.si , naročila pa lahko pošljete po 

pošti na naslov KTV Dravograd, Meža 143, 2370 Dravograd. 

- Pri naročilu obvezno navedite termin oglaševanja in polne podatke za izstavitev računa 

ter davčno številko. 
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Spoštovani! 

 

Pred nekaj dnevi smo vstopili v predvolilno obdobje. Predvsem za vse kandidate, stranke in liste je to 

pomemben čas. Nagovori volivcem, srečanja z njimi, objave na spletu, letaki… vse to so pristopi, ki jih 

boste gotovo izkoristili. Iz uredništva Koroške TV Dravograd pa Vas vabimo, da tudi naš medij 

izkoristite za to, da se predstavite potencialnim volivcem.  

Ponujamo Vam tri možnosti: 

1. Objava na video straneh (plačljivo) 

2. Samostojna predstavitev posneta v našem studiu ali na terenu  (plačljivo) 

3. Skupinska predstavitev na katero bomo povabili po enega predstavnika posamezne liste ali 

stranke in predstavitev  kandidatov za župana oz. županjo (brezplačno) 

4. Vsak županski kandidat oz. kandidatka ima možnost 5 min. izjave za javnost v informativni 

oddaji Obzornik. Izjava je lahko posneta na novinarski konferenci, ki jo bo kandidat oz. 

kandidatka pripravil/a, v našem studiu ali drugje na terenu. 

 

Pri objavah in samostojnih predstavitvah velja povedati, da bomo upoštevali vrstni red naročil. Tako 

se bodo video strani zvrstile po vrstnem redu, kot bomo prejemali naročila in slikovni material. Pri 

samostojnih predstavitvah pa bomo glede na vrstni red naročil naročniku omogočili izbiro termina 

snemanj in predvajanj predstavitev. Samostojne predstavitve bo mogoče predvajati vsak večer ob 20. 

uri razen ob torkih, ko bodo takoj po oddaji Obzornik.  

Skupinska predstavitev bo v dvorcu Bukovje. Termin bomo sporočili v naslednjih dneh. Potekala bo v 

dveh skupinah glede na vrstni red, kakor ste vlagali kandidature.  

 

Za vsa morebitna vprašanja sem Vam na voljo na telefonski številki 031-236-481 (Anita Špringer). 

 

Veselim se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljam!    

 

                                                                                                                              

                                                                                                              Uredništvo Koroške TV Dravograd 
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LOKALNE VOLITVE 2022 
 

 
PRAVILA O OGLAŠEVANJU V ČASU VOLILNE KAMPANJE 

 
1. Člen 

Izdajatelj medijev mora določiti in objaviti pravila za izrabo programskega časa namenjenega 
kampanji. 
 
2. Člen 

S temi pravili KTV Dravograd d.o.o. opredeljuje pogoje, obseg in način oglaševanja Volilne 
kampanje v programu Koroške TV Dravograd in na video straneh KTV Dravograd d.o.o. 
 
3. Člen 

       Naročila oglaševanja sprejema KTV Dravograd d.o.o. po pošti, naslov:  KTV  Dravograd d.o.o.,  
       Meža 143, 2370 Dravograd ali e-pošti:  reklame@ktv-dravograd.si. Vsako naročilo bo 
       evidentirano z datumom in uro sprejema. Naročilo mora biti potrjeno najkasneje v 24. urah z  
       originalno  naročilnico.  
 

4. Člen 

       Naročilnica mora vsebovati naziv politične stranke oz. organizatorja kampanje, naslov naročnika,  
       številko TRR, ki ga politična stranka ali organizator uporablja za volilno  kampanjo,  
      davčno številko  organizatorja, izjavo statusa davčnega zavezanca in čitljivo navedbo odgovorne  
      osebe naročila z lastnoročnim podpisom.  
 

5. Člen 

       Naročilo za objavo v programu Koroške TV Dravograd ali na video straneh  mora biti plačano pred   
       objavo. 
 

6. Člen 

Za volilno kampanjo ne priznavamo nobenih popustov in ne omogočamo nobenih  
brezplačnih objav.  
 
7. Člen 

       Za vsa naročila velja enakost. Pri uvrščanju v oglasne bloke velja izključno pravilo časovnega  
       vrstnega reda prispelih naročil.  
 

8. Člen 

Za vsebino oglasov, reklamnih spotov in izdelanih prispevkov odgovarja naročnik. 
 
9. Člen 

       Zavrnjen bo vsak oglas, v katerem bi nastopali otroci mlajši od 18 let. 
 

10. Člen 

       O zavrnitvi bo naročnik obveščen v 24. urah. 
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11. Člen 

       Oglasi in druga naročila bodo objavljena v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji    
       in navedbo naročnika ter obvestilom, da je oglas oziroma objava plačana.  
 
 

12. Člen 

       Naročila za volilno kampanjo so poslovna skrivnost.  
 

13. Člen 

      Oglase v volilni kampanji lahko naročijo vse politične stranke oziroma organizatorji  
      volilne kampanje ali pooblaščene oglaševalske agencije za posamezne politične stranke oziroma      
      kandidate.  
 

14. Člen 

       Cenik in način oglaševanja je objavljen na spletni strani Koroške TV Dravograd.  
 

15. Člen 

       Naročila za oglase in objave morajo biti oddana najmanj 1 delovni dan pred predvidenim  
       predvajanjem. Med vikendi in prazniki ne nalagamo novih objav. 
 

 
 
 
                                                                                                                                      
  
 
 
 
Za županske kandidate in kandidate za občinski svet bomo pripravili soočenja, ki so brezplačna. O 
terminih snemanj boste obveščeni. 
 
Vse dodatno naročene storitve bodo posebej  označene, da gre za plačljiv program, ki bo objavljen 
glede na željo naročnika, razen ob torkih, ko je ob 20. Uri oddaja Obzornik.  
 
Statične sličice na naših video straneh bodo objavljene v času, ko ne oddajamo programa Interne TV 
Dravograd. 
 
 
                                                                                                                               
                                                                                                                           KTV Dravograd d.o.o. 
                                                                                                               Interni program Koroške TV Dravograd 
 
 

 

  


