CENIK IN PRAVILA

- Predsedniške volitve: 23. oktobra 2022
- Lokalne volitve: 20. novembra 2022
RADIO ZELENI VAL poln pozitive!

Datum: 2022

A) ODDAJA – PREDSTAVITEV V STUDIU

ODDAJA – PREDSTAVITEV V STUDIU
TRAJANJE
ODDAJE

CENA/NETO

10 minut

160,00 €

15 minut

225,00 €

20 minut

280,00 €

30 minut

360,00 €

B) KLASIČNO OGLAŠEVANJE

RADIJSKI SPOT
CENA/NETO
1 sekunda

0,50 €

C) BRANO OBVESTILO

BRANO OBVESTILO
CENA/NETO
1 obvestilo

ALPE ADRIA »ZELENI VAL«
Podjetje za radiodifuzijo in marketing, d. o. o.
Taborska cesta 38D, 1290 Grosuplje

12,00 €

http: www.zelenival.com
Tel.: 01/7860-408
E- pošta: marketing@zelenival.com

D) PRAVILA MED VOLILNO KAMPANJO
Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje za izrabo prostora na spletni strani Radia Zeleni
val in v programu Radia Zeleni val v času trajanja volilne kampanje.
Radio Zeleni val si bo v skladu z zakonodajo in svojo uredniško politiko v času kampanje prizadeval
enakopravno spremljati mnenja političnih strank, skupin in posameznikov, njihovih argumentov in
dejavnosti v volilni kampanji, kot to novinarjem narekuje novinarski etični kodeks. O obsegu in
vsebini prispevkov bo uredništvo odločalo samostojno in v dogovoru z naročnikom.
Med volilno kampanjo smo dolžni objavljati le odgovore in popravke na objavljene informacije,
nenaročenih prispevkov in pisem poslušalcev, za katere bomo presodili, da vsebujejo predvolilna
sporočila oz. “navijajo” za kakšno stranko ali kandidata, ne bomo objavljali.
Radio Zeleni val ponuja enakopravno možnost vsem posameznikom, skupinam, političnim strankam
in organizatorjem volilnih kampanj, da svoja sporočila za javnost objavijo kot komercialno sporočilo
v obliki oglasa (spletnega bannerja oz. pasice) v obeh medijih, na internetni strani in programu Radia
Zeleni val.
V objavljenem oglasu je obvezna navedba naročnika oglasnega sporočila. Za vsebino in ustreznost
oblike v celoti odgovarja naročnik oglasa.
Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu
odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov
izdajatelj. Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po
ceniku, ki velja za čas volilne kampanje.

F) SPLOŠNA DOLOČILA
• Zneskom pripada še 22% DDV.
ALPE ADRIA »ZELENI VAL« d. o. o.
Maja Peterka, direktorica
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