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Ministrstvo za obrambo 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
Vojkova cesta 61 
 
1000 Ljubljana 
 
 
 
 
         Ljubljana, 10. 06. 2021 
PONUDBA 
 
 
Spoštovani, 
 
 
Zahvaljujemo se vam za izkazan po sodelovanju, ki ste nam ga izkazali s poslanim 
povpraševanjem.  
 
Televizija Nova24TV pri svojem delovanju zasleduje slogan »Prvi v službi resnice«. Smo edina 
slovenska informativna televizija, ki ima cilj pokriti in raziskati tudi zgodbe, ki jih drugi mediji ne 
pokrivajo. Zaznamuje nas odzivnost, ažurnost, preverjena dejstva in veliko število ekskluzivnih 
zgodb ter neposredno poročanje s terena. Za to skrbi naše uredništvo s številno ekipo 
novinarjev in sodobno snemalno opremo ter lastnim TV studiem. S prisotnostjo na vseh 
kabelskih sistemih pokrivamo območje celotne Slovenije, prav tako vztrajno narašča  
gledanost naše televizije.  
 
Na prvem programu gledalcem ponujamo dnevno sveže informativne novice in jih seznanjamo 
z aktualnimi dogodki v živo. Od 2019. leta predvajamo tudi drugi program, katerega glavni 
poudarek je na predvajanju sej Državnega zbora RS v živo, predvajanju posnetkov celotnih 
sej DZ in drugih politično kulturnih dogodkov. Odzivi naših gledalcev potrjujejo pravilnost 
odločitve o uvedbi dodatnega programa.  
 
Zaradi vsega navedenega menimo, da smo primeren medij za komuniciranje (tudi) vaših 
izbranih tem. Tako vam v nadaljevanju pošiljamo ponudbo za predvajanje oglasnih TV spotov 
na televiziji Nova24TV, ki smo jo pripravili posebej za vas, v njej pa smo upoštevali vse v 
specifikaciji navedene zahteve oz. želje.   
 
 

Posebna ponudba za predvajanje oglasnih vsebin na Nova24TV 
 
 
Tema kampanje:    potres 

 
Predvideno obdobje predvajanj: od 01.10. od 31.10.2021 (31 dni) 
 
Predvidena dolžina spotov:  15 sekundni spot  
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Število predvajanj:    54, 
     od tega vsaj 50% predvajanj v prime time (17h – 23h) 
====================================================================== 
 
Cena po posebni ponudbi:  1.639,35 EUR  
 
    oz.  2.000,00 EUR z vključenim DDV 
 
 
+ dodatno BREZPLAČNE objave: 8 predvajanj* 

 
*Vrednost brezplačnih objav: 360,00 EUR 

 
- Vse cene so izražene v EUR, brez DDV. 
- V primeru zasedenosti posameznih oglasnih blokov imajo prednost naročniki s podpisano letno 

pogodbo. 
- Nova24TV si pridržuje pravico do spremembe programa. 
- Nova24TV sprejema naročila najmanj 4 delovne dni pred predvidenim prvim predvajanjem.  
- Oglas mora biti dostavljen vsaj en dan pred prvim predvajanjem, najpozneje do 10. ure. 
- Naročila objav sprejemamo po elektronski pošti ali navadni pošti.   
- Vsebina paketa se lahko v primeru, da vrednost dogovorjenega oglaševanja ostane vsaj na 

enaki višini, vedno sproti prilagaja potrebam in željam naročnika, po predhodnem dogovoru z 
izvajalcem.  

- Izvajalec bo naročniku izstavil račun po opravljeni storitvi, z rokom plačila 30 dni od izdaje 
računa. 

 
Specifikacija ponudbe – plačljivi del objav 
 

Potek programa Število 
predvajanj  
15 sek spotov 

Cena / sek 
predvajanja 
spota v EUR 

Skupna vrednost 
v EUR (brez DDV) 

% popusta  
po 
posebni 
ponudbi 

Skupna cena s 
popustom v 
EUR (brez DDV) 

00:00 – 06:00 0 3,00 0,00   
06:00 – 12:00 23 3,00 oz. 4,00 1.035,00   
12:00 – 17:00 0 8,00 0,00   
17:00 – 23:00 31 24,00 oz. 29,00 11.160,00   
Skupaj: 54  12.195,00 86,56 1.639,35 

 
V specifikaciji niso vključene BREZPLAČNE objave, tj. 8 predvajanj v terminih med 6h in 12h, katerih vrednost 
znaša 360,00 EUR. 
 
Veljavnost ponudbe: 60 dni. 
 
Ponudba je pripravljena na osnovi konkretnega povpraševanja. V  primeru morebitnih dodatnih 
vprašanj ali morebiti potrebnih prilagoditev,  smo vam na voljo na tel. št. 059 337 925 ali na e-
mailu: jerneja.sotto@nova24tv.si. 
 
 
V želji po vzpostavitvi sodelovanja vas lepo pozdravljamo! 
 
Ponudbo pripravila: Jerneja Sotto         
         Boris Tomašič 
         izvršni direktor 
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