
dan časovni pas cena/sek v €

ponedeljek-nedelja 02:00-05:00 3,00
ponedeljek-nedelja 05:00-06:00 5,00
ponedeljek-nedelja 06:00-07:00 8,00
ponedeljek-nedelja 07:25-08:00 8,00
ponedeljek-nedelja 08:00-09:00 8,00
ponedeljek-nedelja 09:00-10:00 4,00
ponedeljek-nedelja 10:00-11:00 4,00
ponedeljek-nedelja 11:00-12:00 4,00
ponedeljek-nedelja 12:00-13:00 4,00
ponedeljek-nedelja 13:00-14:00 3,50
ponedeljek-nedelja 14:00-15:00 3,50
ponedeljek-nedelja 15:00-15:20 3,50
ponedeljek-nedelja 16:20-17:00 3,50
ponedeljek-nedelja 18:00-19:00 3,50
ponedeljek-nedelja 19:00-20:00 3,50
ponedeljek-nedelja 20:00-21:00 3,50
ponedeljek-nedelja 21:00-22:00 3,50
ponedeljek-nedelja, Prvi program in Val 202 15:20-15:26 10,00

dan časovni pas cena/sek v €

ponedeljek-petek po DIO, pred šport/vreme/promet 05:30 3,00

ponedeljek-nedelja; po DIO, pred šport/vreme/promet 07:00 12,00

ponedeljek-petek; po DIO, pred šport/vreme/promet 13:00 10,00

ponedeljek-nedelja; tik pred Dogodki in odmevi 15:29 13,00

ponedeljek-nedelja; po DIO, pred šport/vreme/promet 15:30 13,00

ponedeljek-nedelja; po DIO, pred šport/vreme/promet 18:30 2,00

ponedeljek-nedelja; po DIO, pred šport/vreme 22:00 2,00

dan časovni pas cena/sek v €

ponedeljek-sobota, po prometu 06:00 9,00
ponedeljek-sobota, po prometu 06:30 9,00

dan časovni pas cena/sek v €

ponedeljek - petek 08:40 2,80
ponedeljek - petek 12:50 2,50
ponedeljek - petek 15:15 2,50

Radio Slovenija, PRVI, redni oglasni bloki

Ekskluzivni oglasni bloki hkrati na Prvem in na Valu 202

Ekskluzivni oglasni bloki  samo na Prvem

Oglasne oddaje - do 180 sekund

* Vse objavljene cene v teh cenikih so brez DDV in veljajo od 1.1.2023 do preklica oziroma do sprejetja novih cenikov.

* Kontakt: Služba za trženje radijskih programov, Tavčarjeva 17, 1000 Ljubljana, Danijel Vrbec; danijel.vrbec@rtvslo.si, 01/ 475 24 29.

* V primeru povečanja oziroma zmanjšanja poslušanosti oglasnega bloka za več kot 15% si pridržujemo pravico do spremembe cen.

* Za prve in zadnje pozicije v oglasnem bloku zaračunamo 30% pribitka. 

* V primeru prostih oglasnih terminov lahko generalni direktor RTV SLO odobri oglaševanje z dodatnimi popusti.

* Sestavni del teh cenikov so Prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija, ki so objavljeni na www.rtvslo.si/oglasevanje.

* Za oglasne oddaje ne priznavamo popustov.

* Rezervacije ekskluzivnih oglasnih blokov so lahko brezplačno odpovedane najmanj 14 dni pred začetkom oglaševanja. V primeru kasnejše odpovedi 
oglaševanja v ekskluzivnih oglasnih blokih si Služba za trženje pridržuje pravico, da zaračuna 75 % ponudbene vrednosti za objave v ekskluzivnih 
oglasnih blokih.



dan časovni pas cena/sek v €

ponedeljek-nedelja 00:00-05:00 3,00

ponedeljek-nedelja 05:00-06:00 3,00

ponedeljek-nedelja 06:00-07:00 8,00

ponedeljek-nedelja 07:25-08:00 9,00

ponedeljek-nedelja 08:00-09:00 9,00

ponedeljek-nedelja 09:00-10:00 8,00

ponedeljek-nedelja 10:00-11:00 8,00

ponedeljek-nedelja 11:00-12:00 8,00

ponedeljek-nedelja 12:00-13:00 8,00

ponedeljek-nedelja 13:00-14:00 7,00

ponedeljek-nedelja 14:00-15:00 7,00

ponedeljek-nedelja 15:00-15:15 7,00

ponedeljek-nedelja 16:20-17:00 7,00

ponedeljek-nedelja 17:00-18:00 5,00

ponedeljek-nedelja 18:00-19:00 4,00

ponedeljek-nedelja 19:00-20:00 4,00

ponedeljek-nedelja 20:00-21:00 4,00

ponedeljek-nedelja 21:00-22:00 4,00

ponedeljek-nedelja, Prvi program in Val 202 15:20-15:26 10,00

ponedeljek-petek po DIO, pred šport/vreme/promet 05:30 3,00

ponedeljek-nedelja; po DIO, pred šport/vreme/promet 07:00 12,00

ponedeljek-petek; po DIO, pred šport/vreme/promet 13:00 10,00

ponedeljek-nedelja; tik pred Dogodki in odmevi 15:29 13,00

ponedeljek-nedelja; po DIO, pred šport/vreme/promet 15:30 13,00

ponedeljek-nedelja; po DIO, pred šport/vreme/promet 18:30 2,00

ponedeljek-nedelja; po DIO, pred šport/vreme 22:00 2,00

ponedeljek-nedelja, po prometu 08:30 9,00

ponedeljek - petek 10:20 3,30

ponedeljek - petek 12:35 3,00

ponedeljek - četrtek 14:20 3,00

* Sestavni del teh cenikov so Prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija, ki so objavljeni na www.rtvslo.si/oglasevanje.

* Za oglasne oddaje ne priznavamo popustov.

* Vse objavljene cene v teh cenikih so brez DDV in veljajo od 1.1.2023 do preklica oziroma do sprejetja novih cenikov.

Radio Slovenija, Val 202, redni oglasni bloki

Ekskluzivni oglasni bloki hkrati na Prvem in na Valu 202

Ekskluzivni oglasni bloki samo na Valu 202

Oglasne oddaje - do 180 sekund

* Za prve in zadnje pozicije v oglasnem bloku zaračunamo 30% pribitka. 

* V primeru povečanja oziroma zmanjšanja poslušanosti oglasnega bloka za več kot 15% si pridržujemo pravico do spremembe cen.

* V primeru prostih oglasnih terminov lahko generalni direktor RTV SLO odobri oglaševanje z dodatnimi popusti.

* Rezervacije ekskluzivnih oglasnih blokov so lahko brezplačno odpovedane najmanj 14 dni pred začetkom oglaševanja. V primeru kasnejše 
odpovedi oglaševanja v ekskluzivnih oglasnih blokih si Služba za trženje pridržuje pravico, da zaračuna 75 % ponudbene vrednosti za objave v 
ekskluzivnih oglasnih blokih.

* Kontakt: Služba za trženje radijskih programov, Tavčarjeva 17, 1000 Ljubljana, Danijel Vrbec; danijel.vrbec@rtvslo.si, 01/ 475 24 29.



Manj zahtevna produkcija

Zahtevnejša produkcija

Oglasna oddaja

Kopija oglasa

Adaptacija ali sinhronizacija oglasa

* Kontakt: Služba za trženje radijskih programov, Tavčarjeva 17, 1000 Ljubljana, Danijel Vrbec; 
danijel.vrbec@rtvslo.si, 01/ 475 24 29.

* Vse objavljene cene v teh cenikih so brez DDV in veljajo od 1.1.2023 do preklica oziroma do sprejetja 
novih cenikov.

Produkcija radijskih oglasov
80,00 € - 150,00 €

nad 150,00 €

20,00 €

50% cene izdelave 
zahtevnejšega produkcije 

oglasa

* Sestavni del teh cenikov so Prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija, ki so 
objavljeni na www.rtvslo.si/oglasevanje.

150,00 €

* Termin naročenega snemanja oglasnih vsebin je mogoče preklicati brez zaračunavanja stroškov 
odpovedi vsaj 48 ur pred dogovorjenim terminom snemanja. Stroški odpovedi so enaki stroškom 
produkcije radijskih oglasov.



dan ura A B
ponedeljek - sobota 05:20 0,90 1,10
nedelja 07:15 0,90 1,10
ponedeljek - petek 08:40 1,20 1,50
sobota 11:50 1,20 1,50
ponedeljek - nedelja 13:20 1,50 1,90
ponedeljek - sobota 16:15 1,50 1,90
ponedeljek - nedelja 19:25 0,80 1,00

13:20 49,00

13:20 42,00

10,00

dan ura A B
ponedeljek - nedelja 11:35 2,60 3,30
ponedeljek - nedelja 14:20 2,60 3,30
ponedeljek - sobota 17:35 2,10 2,60

* Vse objavljene cene v teh cenikih so brez DDV in veljajo od 1.1.2023 do 
preklica oziroma do sprejetja novih cenikov.

Cena je v €/objavo. Cena ne vsebuje DDV.

Val 202 - radijska obvestila

Cene so v €/besedo. Cene ne vsebujejo DDV.

A - humanitarne akcije, obvestila o koncertih, razstavah in prireditvah kulturno 
umetniških ustanov, muzejev, knjižnic, gledališč, kulturnih društev, državnih 
organov in državnih ustanov, športnih organizacij in drugih podobnih 
organizacij, objave o delovnih mestih, komunalne storitve, ...

B - Komercialna obvestila, prodajne razstave, druga naročila preko 
oglaševalskih agencij, državna tekmovanja, mednarodna tekmovanja, 
seminarji in posvetovanja, tečaji, sejmi, dražbe, obvestila z imenovanim 
pokroviteljem, politična zborovanja, …

* Kontakt: Služba za trženje radijskih programov, Tavčarjeva 17, 1000 
Ljubljana, ra.obvestila@rtvslo.si, 01/ 475 25 68.

ponedeljek - nedelja, objava samo 
na Teletextu

Prvi - radijska obvestila

Cene so v €/besedo. Cene ne vsebujejo DDV.

Prvi - osmrtnice
ponedeljek - nedelja, objava na 
Prvem programu + objava na 
Teletextu

ponedeljek - nedelja, objava samo 
na Prvem programu


