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PONUDBA OGLAŠEVANJA NA RADIU ROBIN 
 
Za čas volilne kampanje smo pripravili posebno ponudbo za oglaševanje kandidatnih list ali kandidatk oz. 
kandidatov za svetnice in svetnike občinskih svetov ter županov. 
 
Ponudba vsebuje: 
40 objav oglasa dolžine 20 ali 10 sekund. Oglasi se predvajajo v izbranih reklamnih blokih radijskega programa 
med 06:00 in 20:00 uro. 
Naročnik lahko naroči tudi drugačno dolžino ali število objav predstavitvenega oglasa. V primeru drugačne 
skupne sekundaže oglasnega prostora se pripravi ustrezen preračun cene volilnega paketa po ceni 0,75 EUR / 
SEK. 
 

Paket ne vsebuje izdelave predstavitvenega oglasa in snemanja predstavitvenih predvolilnih oddaj.  
Cena izdelave enoglasnega spota znaša 30,00 eur + DDV, dvoglasnega pa 60,00 eur + DDV, snemanje 3 ali 5 min 
predstavitvene predvolilne oddaje v studiu Radia Robin znaša 30,00 eur + DDV, snemanje 10 min (2 govorna 
dela povp. vsak 4 min) predstavitvene predvolilne oddaje v studiu Radia Robin znaša 45,00 eur + DDV. 

 

Oglas  se lahko predvaja le na Radiu Robin. V radijskem oglasu, predstavitvenih oddajah in spletnem bannerju 
mora biti navedeno tudi kdo je naročnik oglasa.  
 
 

OGLASNI PAKET LOKALNE VOLITVE (800 sek)   

Cena: 600,00 EUR + DDV 
_______________________________________________________________________ 

OGLASNI PAKET LOKALNE VOLITVE (400 sek)   

Cena: 300,00 EUR + DDV 

 

10 MINUTNA PREDSTAVITVENA PREDVOLILNA ODDAJA KANDIDATA ali LISTE /STRANKE                
  (4 + 4 min govorni del z vključenim enim glasbenim premorom) 
Termini predvajanja ob delavnikih:  med 17:00 in 18:00 uro  |  med vikendom po dogovoru, v prostih urah 

200,00 EUR (+ snemanje 45€) + DDV 
Predvajanja pesmi na Radiu Robin ni mogoče zakupiti. Pesmi se na radiu Robin predvajajo v skladu z uredniško 

neodvisnostjo na podlagi ocen poslušalcev, ki sodelujejo v glasbenih anketah.  
___________________________________________________________________________________________ 

5 MINUTNA PREDSTAVITVENA PREDVOLILNA ODDAJA KANDIDATA ali LISTE /STRANKE                
Termini predvajanja ob delavnikih:  med 10:30 in 11:00 uro  |  med 13:00 in 13:30 uro  |  med 14:00 in 14:30 uro  
|  med 16:30 in 17:00 uro  |  med 17:30 in 18:00 uro  |  med vikendom po dogovoru, v prostih urah 

150,00 EUR (+ snemanje 30€) + DDV 

________________________________________________________________________________________ 

3 MINUTNA PREDSTAVITVENA PREDVOLILNA ODDAJA KANDIDATA ali LISTE /STRANKE                
Termini predvajanja ob delavnikih:  med 10:30 in 11:00 uro  |  med 13:00 in 13:30 uro  |  med 14:00 in 14:30 uro  
|  med 16:30 in 17:00 uro  |  med 17:30 in 18:00 uro  |  med vikendom po dogovoru, v prostih urah 

120,00 EUR (+ snemanje 30€) + DDV 
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CENA PREDVOLILNEGA SPLETNEGA BANNERJA (300X250px)  
z URL povezavo na informativnem spletnem portalu za Goriško www.robin.si  

(pozicija izmenjajočih predvolilnih bannerjev: tik pod rubriko Aktualno) 

150,00 EUR + DDV / TEDEN (7 dni = 168 ur ) 

 

Naročilo volilnega paketa je možno realizirati samo s predhodnim plačilom, na podlagi izstavljenega predračuna. 
Predplačilo je torej obvezen pogoj za začetek predvajanja oglaševanja ali oddaje . 
 
Naročnik mora predstavitveni oglas dostaviti marketingu (marketing@robin.si) najmanj 72 ur (3 delovne dni) pred 
začetkom predvajanja. 
 
Ponudba velja do zasedenosti terminov oziroma najkasneje do začetka volilnega molka 18.11.2022 ob 23:59 
uri, v primeru drugega kroga volitev županov (4.12.2022) volilni molk nastopi 2. 12.2022. 
 
 

Marketing Radia ROBIN 
05 330 28 33 

marketing@robin.si  
 
 

 
 

PRAVILNIK O VOLILNEM OGLAŠEVANJU NA RADIU ROBIN 
 

Skladno z veljavno volilno zakonodajo Radio Robin s tem pravilnikom z dne 6.10.2022 ureja obseg, pogoje in način 
predstavitve kandidatnih list ali kandidatk oz. kandidatov za svetnice in svetnike v občinskih svetih ter županje in 
župane. Uredništvo informativnega programa si bo v skladu z zakonodajo in s svojo uredniško politiko prizadevalo 
za enakopravno in uravnoteženo predstavitev kandidatov.  
 
POSEBNI VOLILNI PAKETI 
Kandidatne liste oz. kandidatke ali kandidati za župane ali občinske svetnike imajo možnost zakupa posebnega 
volilnega paketa oglaševanja. 
 
Naročilo volilnega paketa oglaševanja 
Volilni odbori kandidatnih list ali kandidatk oz. kandidatov za župane ali občinske svetnike lahko po elektronski 
pošti na naslov: marketing@robin.si, naročijo volilni paket oglaševanja. 
 
Ob realizaciji plačila se naročniku posreduje obdobje, v katerem se bo oglaševanje izvajalo. 
 
Kandidatne liste oz. kandidatke ali kandidati, ki so naročili paket volilnega oglaševanja, morajo najkasneje tri dni 
pred začetkom predvajanja, dostaviti posnetek volilnega oglasa v .MP3 formatu, visoke kakovosti. Snemanje 
kandidatke ali kandidata je mogoče tudi v studiu na Radiu Robin. 
 
Pri oglasih ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oziroma 
neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidatne liste, kandidatke ali kandidate. Ob tem poudarjamo, da je 
skladno z volilno zakonodajo v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika ter, da je skladno z določili zakona 
o medijih za resničnost in točnost navedb v oglasu odgovoren njegov naročnik, za zakonsko skladnost oglasa in s 
programsko zasnovo pa izdajatelj. 
 
Plačilni pogoji 
Na osnovi povpraševanja se naročniku izda predračun, ki mora biti v celoti poravnan pred pričetkom predvajanja 
oglaševanja. Šele s predložitvijo potrdila o plačilu celotne kupnine velja naročilo kot potrjeno. 
Oglaševanja, ki ne bo v celoti plačano v naprej, ne bomo predvajali. 

http://www.robin.si/
mailto:marketing@robin.si
mailto:marketing@robin.si
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OMEJITVE VOLILNEGA OGLAŠEVANJA 
Zaradi zakonskih omejitev in programske politike Radia Robin oglaševanje, ki se kakorkoli dotika lokalnih volitev 
2022, izven za oglaševanje predvidenih radijskih blokov ni dovoljeno.  
 
Zakup drugih oblik paketnega oglaševanja, ali sponzorstev za namen volilnega oglaševanja, ni možen. 
 
SNEMANJE VOLILNIH OGLASOV 
Snemanje volilnih oglasov ni predmet volilnih ponudb in zato ni vključeno v ponudbo. Naročniki morajo sami 
posredovati že pripravljene posnetke predstavitev ali oglasov. 
Sicer obstaja tudi možnost snemanja volilnih oglasov, vendar se za snemanje naročniki dogovarjajo sami. Storitev 
je plačljiva po ceniku Radia Robin.  
 
Pritožbe 
Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo kandidati ali njihovi zakoniti predstavniki, novinarji in poslušalci. 
Pritožba se naslovi v pisni obliki na uredništvo. Uredništvo mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh 
dneh po prejemu pritožbe. Kandidatom, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane v skladu z zakonom, je 
zagotovljeno tudi sodno varstvo. 

 
Uredništvo Radia ROBIN 

05 330 28 23 
urednik@robin.si  

mailto:urednik@robin.si

