
 

 

     
 
 

 

ATV Babnik & Co, d.n.o. 
Pokopališka pot 8  

1270 LITIJA 
 

Studio ETV HD  
Loke pri Zagorju 22  

1412 KISOVEC

                 

 
 

CENIK STORITEV TELEVIZIJE ETV HD 
 
 
 

            Storitev - objava  EUR 
brez DDV 

                      Opomba 
 

Video stran / 7 dni 80,00 Videostrani se predvajajo v času izven 
rednega programa, od 00:00. do 8:00 in 
od 14:00 do 18:00. Predvajajo se v 
zaporedju in izmenoma, dolžina ene 
objave je 16 sekund. 

Video stran / 14 dni 150,00 

Video stran / mesec  260,00 

Videostran s povečano frekvenco predvajanja, preskok do največ 7 videostrani + 100% 

Video oglas do 30 sek. v enem 
EPP bloku 14 dni 

250,00 Predvajan vsak  dan v času ETV 
programa v 1/3 reklamnem bloku 

Video oglas do 30 sek. v enem 
EPP bloku mesec 

400,00 Predvajan vsak  dan v času ETV 
programa v 1/3 reklamnem bloku 

Video oglas daljši od 30 sek. 10,00 / sek Dodatno za dolžino nad 30 sek. 

 

Ekskluzivno sponzorstvo oddaje. 
Sponzorju pripada 20% popust ob 
naročilu drugih storitev iz cenika 

650,00 
/ mesec 

Predvajanje telopa ali spota v napovedi  
in med oddajo in obvestilo o 
sponzorstvu na videostraneh 

Predstavitvena pogovorna oddaja 
do 45 min posneta v studio 

350,00 Predvajano premierno in 2 x ponovitev 

Predstavitvena pogovorna oddaja 
do 45 min v živo iz studio 

450,00 Predvajano premierno in 2 x ponovitev 

Predstavitvena pogovorna oddaja - 
reportaža do 45 min posneta na 
terenu 

550,00 Predvajano premierno in 2 x ponovitev 

Krajša reportažna oddaja do 15 
min posneta na terenu 

190,00 Predvajano premierno in 2 x ponovitev 
Posneto z eno kamero na terenu 

Naročeno predvajanje oddaje, 
ki ni produkcija ETV 

150,00 Predvajano premierno in 2 x ponovitev. 



 

 

Novoletne voščilnice in druge 
čestitke in voščila za praznike 

150,00 Do 20 objav na dan – 10 dni 

Presnemavanje oddaja na DVD ali 
USB 

 12,50 Oddaje produkcije ETV in 
presnemavanje osebnega arhiva 

Oblikovanje in izdelava video strani 30,00 Enkratni strošek izdelave 

Snemanje in montaža video spota, 
HD kvaliteta 

600,00 Montirano reklamno sporočilo / do 30 
sek. 

Produkcija reklamnih in glasbenih 
video spotov v HD kvaliteti 

30   
snemalna ura 

Odvisno od števila kamer, režije … 

Mali oglas, oglasno sporočilo, 
zahvala, osmrtnica … 

30,00 14 dni 

   

 
 

 
Televizija ETV HD oddaja v HD ločljivosti: 
 

- Telekom - Siol    -> 702 
- Telemach - EON -> 717 
- T2                        -> 285 
- A1           -> 360 
- DVB-T oddajnik Jevnica in Litija na K29 
- MMDS brezžični sistem Zvezda TV 
- v kabelskih omrežjih operaterjev Elstik Hrastnik, KTV Sevnica, Nova Gorica … 

 
Vse oddaje produkcije ETV HD so tudi na YT kanalu /televizijaETV in drugih socialnih 
omrežjih. 
 
 
Kontakt: televizija@etv-hd.si 
Telefon: 041 779 390 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cenik velja od 3.1.2022 
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