
Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija 2

1. - 5. avgust

SREDA, 1. 8. ČETRTEK, 2. 8. PETEK, 3. 8. SOBOTA, 4. 8. NEDELJA, 5. 8.

Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor 10 Domačih                    Duhovni utrip

7.00
Glasbena matineja

Danes dol, jutri gor                                                                                                                                  

slovenska nanizanka

Danes dol, jutri gor                                                                                                                                  

slovenska nanizanka

Danes dol, jutri gor                                                                                                                                  

slovenska nanizanka

Danes dol, jutri gor                                                                                                                                  

slovenska nanizanka

Danes dol, jutri gor                                                                                                                                  

slovenska nanizanka
Ukane po kanadsko     

10.00
Slastna kuhinja Slastna kuhinja

11.00

12.00

13.00

14.00

15:00

16:00

17.00

redni blok 17.30 (4,8 EUR) redni blok 17.30 (4,8 EUR)

18.00

redni blok 18.15 (4,8 EUR) redni blok 18.15 (4,8 EUR)

redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR)

19.00

redni blok 19.35 (4,8 EUR) redni blok 19.35 (4,8 EUR)

redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR)

20.00 redni blok 20.00 (4,8 EUR)

redni blok 20:50  (4,8 EUR)

21.00

redni blok 21:20  (4,8 EUR) redni blok 21:20  (4,8 EUR)

redni blok 21:50  (4,8 EUR) redni blok 21:50  (4,8 EUR) redni blok 21:50  (4,8 EUR)

22.00

redni blok 22:30  (4,8 EUR)

redni blok 22:50  (4,8 EUR)

23.00 redni blok 23:00  (4,8 EUR)

redni blok 23:30  (4,8 EUR)

redni blok 23:30  (4,8 EUR)

0.00

Glasbeni spoti

2:00

Hišica v preriji - blagoslovljeni 

naj bodo vsi otroci                                                                                                           

ameriški film

Šport

Žrebanje Lota

Šport

Zackovo čarovniško 

popotovanje                                                                                 

prekinitev (8,0 EUR)

Bleščica                                                                          

oddaja o modi

Zgodbe izza obrazov

Šport

Tihotapci identitete                                                                      

dokumentarni film

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Ljubljana jazz selection

O živalih in ljudeh                                     

oddaja TV Maribor

Na vrtu                                     

oddaja TV Maribor

Od blizu,                                                                                    

pogovorna oddaja                                                                

z Vesno Milek

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (4,8 EUR)

Jan Plestenjak s Simfoniki                                                                                     

koncert iz  Križank 

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Šport

Otroški program

Koncert ansambla Nemir                                                                                             

1. del                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Zvezdana

Avtomobilnost                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Ambienti                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Paranoja                                                                                

koprodukcijski film

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (8,0 EUR)

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Glasbeni spoti

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

Zdravje Slovencev                                                                        

dokumentarna serija

Vina sveta                                                                                                                                         

razvedrilno potopisno kulturna 

oddaja

Čez planke                                                                    

prekinitev (4,8 EUR)

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Primorska kronika

Otroški program

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Meje mojega jezika so meje 

mojega sveta                                                                                            

dokumentarni film

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Ambienti                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Sen znala jes, koncert Rudija 

Bučarja

10 domačih

Zgodbe izza obrazov                                                                             

dokumentarna serija

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Primorska kronika

Otroški program

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Miloš, čustvena navezanost                                                                         

nemški portretni film 

Žrebanje Lota

Od blizu,                                                                           

pogovorna oddaja                                                             

z Vesno Milek

Prevara                                                                   

ameriška nadaljevanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Glasbeni spoti

Zabavni kanal Zabavni kanalGlasbeni spoti

Zabavni kanal Glasbeni spoti

Otroški program Otroški program
Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)
Otroški program

Avtomobilnost                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Z Mišo...: Ciril Horjak

Ukane po kanadsko         

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Sen znala jes,                                                                                       

koncert Rudija Bučarja

Ukane po kanadsko          

Glasbeni spoti Šport

Zabavni kanal Zabavni kanal

Beli zajec                                                

TV-igra AGRFT

Šport

Rokovske simfonije                                                                             

Davida Garretta                                                                          

koncert

Televizijski klub

Šport

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)



Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija 2  

6. - 12. avgust

PONEDELJEK, 6. 8. TOREK, 7. 8. SREDA, 8. 8. ČETRTEK, 9. 8. PETEK, 10. 8. SOBOTA, 11. 8. NEDELJA, 12. 8.

Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Duhovni utrip

7.00
Otroški program Otroški program Otroški program Otroški program Otroški program 10 Domačih                    Slastna kuhinja

Danes dol, jutri gor                                                                                                                                  

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka
Slastna kuhinja

10.00 Avtomobilnost                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

11.00

12.00

13.00

14.00

15:00

16:00

redni blok 16.30 (4,8 EUR) redni blok 16.30 (4,8 EUR)

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

redni blok 21:50  (4,8 EUR) redni blok 21:50  (4,8 EUR)

22.00

redni blok 22:30  (4,8 EUR)

redni blok 22:50  (4,8 EUR)

23.00 redni blok 23:00  (4,8 EUR)

redni blok 23:30  (4,8 EUR)

redni blok 23:30  (4,8 EUR) redni blok 23:30  (4,8 EUR)

redni blok 23:50  (4,8 EUR) redni blok 23:50  (4,8 EUR)

0.00

2:00

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Šport

Hišica v preriji –                                                              

dokončno slovo                                                                            

ameriški film

Žrebanje Lota

Šport

Šport

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (8,0 EUR)

Glasbeni spoti

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Šport

Televizijski klub

Šport

Čarokuhinja pri atu

C. Monteverdi:                                                                   

Orfej                                                                           

opera

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Šport

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Peš ob Nilu                                                                                       

potopisna serija

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

10 Domačih                    

Zgodbe izza obrazov                                                                             

dokumentarna serija

Ambienti                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Vlado Kreslin - Moji dnevi                                                                     

koncert 

Žrebanje Lota

Šport

Prevara                                                                   

ameriška nadaljevanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)
Hudičev vozel                                                                            

ameriški film

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Šport

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Šport

Šport

Šport

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

Alpe-Donava-Jadran

13. festival                                                             

»Sredi zvezd 2016«                                                                                                                    

posnetek koncerta ob Otvoritvi 

Tedna ljubiteljske kulture 

Sam svoj; Jože Babič 1.del                                                                                     

dokumentarni film

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Šport

Obramba in zaščita                                                                                     

koprodukcijski film 

Šport

Ljudje in zemlja

Televizijski klub

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Avtomobilnost                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Šport

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (8,0 EUR)

Vina sveta                                                                                                                                         

razvedrilno potopisno kulturna 

oddaja

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Zabavni kanalZabavni kanal Zabavni kanal

ŠportGlasbeni spoti

Zabavni kanal

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)
Glasbeni spoti

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Zackovo čarovniško 

popotovanje                                                                                 

prekinitev (8,0 EUR)

Šport

Golica, zgodba o skladbi                                                                        

dokumentarni film 

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Šport

Zabavni kanal

Šport

Glasbeni spoti Šport

Oproščen                                                                  

norveška nadaljevanka                                                                             

prekinitev (8,0 EUR)

Glasbeni spotiGlasbeni spoti

Zabavni kanal Zabavni kanal

Glasbeni spoti

Pozabljeni Slovenci                                                                                                   

dokumentarna serija

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (4,8 EUR)

Dragonja - skrivnostna reka                                                                                              

dokumentarni film

Sočutje za prihodnost -                                                                                                   

150 let Rdečega križa na 

Slovenskem                                                                                    

dokumentarna oddaja

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Zdravje Slovencev                                                                        

dokumentarna serija

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Mojster in njegov Gašper, 

portret

O živalih in ljudeh                                     

oddaja TV Maribor

Z Mišo...: Zlatko Zahović 

Od blizu,                                                                                    

pogovorna oddaja                                                                

z Vesno Milek

Na vrtu                                     

oddaja TV Maribor

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

Čez planke                                                                    

prekinitev (4,8 EUR)



Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija 2 

13. - 19. avgust

PONEDELJEK, 13. 8. TOREK, 14. 8. SREDA, 15. 8. ČETRTEK, 16. 8. PETEK, 17. 8. SOBOTA, 18. 8. NEDELJA, 19. 8.

Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Duhovni utrip

7.00
Otroški program Otroški program Otroški program Otroški program Otroški program Glasbena matineja

Danes dol, jutri gor                                                                                                                                  

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka
10 Domačih                    

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

10.00

11.00

12.00
Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

13.00

14.00

15:00

16:00 redni blok 15.50 (4,8 EUR)

redni blok 16.30 (4,8 EUR)

17.00 redni blok 17.00 (4,8 EUR)

18.00

redni blok 18.15 (4,8 EUR) redni blok 18.15 (4,8 EUR) redni blok 18.15 (4,8 EUR) redni blok 18.15 (4,8 EUR) redni blok 18.15 (4,8 EUR)

redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR)

19.00

redni blok 19.35 (4,8 EUR) redni blok 19.35 (4,8 EUR) redni blok 19.35 (4,8 EUR) redni blok 19.35 (4,8 EUR) redni blok 19.35 (4,8 EUR)

redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR)

20.00

redni blok 20:50  (4,8 EUR) redni blok 20:50  (4,8 EUR) redni blok 20:50  (4,8 EUR) redni blok 20:50  (4,8 EUR)

21.00

redni blok 21:50  (4,8 EUR)

22.00

redni blok 22:30  (4,8 EUR)

redni blok 22:50  (4,8 EUR)

23.00

redni blok 23:10  (4,8 EUR)

redni blok 23:30  (4,8 EUR)

redni blok 23:50  (4,8 EUR) redni blok 23:50  (4,8 EUR)

0.00

2:00

20 naj - narodno zabavnih 

pesmi vseh časov                                                                                                 

1.del                                                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Zvezdana

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (8,0 EUR)

Vlado Kreslin - Moji dnevi                                                                  

koncert

Prisluhnimo tišini

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Primorska kronika

Otroški program

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Koncert                                                                                                  

ob 20.obletnici delovanja                                                                                                   

skupine Nude                                                                                                          

posnetek prireditve iz 

ljubljanskih Križank 

Od blizu,                                                                                    

pogovorna oddaja                                                                

z Vesno Milek

Človeški kapital                                                                                              

italijanski film

Rokovske simfonije                                                                                                       

Davida Garretta                                                                                                      

koncert 

Ambienti                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Primorska kronika

Otroški program

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Romanje k svetemu Jakobu                                                               

dokumentarna oddaja

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Placido Domingo:                                                            

Moje največje vloge                                                                     

glasbeno dokumentarna oddaja

Žrebanje Lota

Od blizu,                                                                                    

pogovorna oddaja                                                                

z Vesno Milek

Prevara                                                                   

ameriška nadaljevanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Ciciban poje in pleše 2018

Slastna kuhinja

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (8,0 EUR)

Kulturni vrhovi                                                                      

dokumentarna oddaja

Film

Ukane po kanadsko          

Televizijski klub
Vina sveta                                                                                                                                         

razvedrilno potopisno kulturna 

oddaja

Sam svoj; Jože Babič 1.del                                                                                     

dokumentarni film

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Na vrtu                                     

oddaja TV Maribor

O živalih in ljudeh                                     

oddaja TV Maribor

Zgodbe izza obrazov

Ljudje in zemlja

Avtomobilnost                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Marjan Kozina:                                                                                     

Majda                                                                

koncertna izvedba operete

Intervju

Zdravje Slovencev                                                                        

dokumentarna serija

Pozabljeni Slovenci                                                                                                          

dokumentarna serija

B. Ipavec:                                                                                 

Teharski plemiči                                                                                              

posnetek opere iz Slovenskega 

ljudskega gledališča Celje

Dva vodika, en kisik                                                                                           

dokumentarni film 

Otroški program

Čist zares                                                                                                                           

mladinska dokumentarna serija

Šport

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

10 Domačih                    

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

... Naša bo letos pomlad (Kajuh)                                                                                 

dokumentarni film         
Slovenski magazin 

Zgodbe izza obrazov                                                                             

dokumentarna serija

Čez planke                                                                    

prekinitev (4,8 EUR)

Otroški program Otroški program

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR) Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Televizijski klub

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Pozabljeni Slovenci                                                                                                  

dokumentarna serija

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Glasbeni spoti

Zabavni kanal

Oproščen                                                                  

norveška nadaljevanka                                                                             

prekinitev (8,0 EUR)

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Otroški program

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (8,0 EUR)

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Primorska kronika

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Ukane po kanadsko         

Modra energija                                                                                                                   

francoska dokumentarna 

oddaja

Glasbeni spoti
Peš ob Nilu                                                                                       

potopisna serija

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Big band RTV Slovenija in 

Boško Petrović

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Ukane po kanadsko          
Glasbeni spoti Glasbeni spoti

Zabavni kanal Zabavni kanal

Glasbeni spoti

Avtomobilnost                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Črne duše                                                                                   

italijansko francoski film

Primorska kronikaPrimorska kronika

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Glasbeni spotiGlasbeni spoti

Glasbeni spoti

Zabavni kanal

Glasbeni spoti

Zabavni kanal

Zabavni kanal

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

Čarokuhinja pri atu

Bleščica                                     

oddaja o modi

Avtomobilnost                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Akcent

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Žrebanje Lota

Nesmrtni                                                                                                  

dokumentarna serija o športnih 

velikanih

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Zackovo čarovniško 

popotovanje                                                                                 

prekinitev (8,0 EUR)

Zahtevam most, pripada mi!                                                                             

kratki igrani film

Vikend paket                                                                       

kratki igrani film

Šport

Ukane po kanadsko          

Zvezdana

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Sanje o prihodnosti                                                                                                        

francoska dokumentarna serija

Maksim Mrvica in Orkester 

Slovenske filharmonije                                                                                                                          

posnetek s kongresnega trga v 

Ljubljani

Čudesa Lune                                                                                                              

britanska dokumentarna oddaja 



Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija 2 

20. - 26. avgust

PONEDELJEK, 20. 8. TOREK, 21. 8. SREDA, 22. 8. ČETRTEK, 23. 8. PETEK, 24. 8. SOBOTA, 25. 8. NEDELJA, 26. 8.

Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Duhovni utrip

7.00
Otroški program Otroški program Otroški program Otroški program Otroški program Glasbena matineja

Danes dol, jutri gor                                                                                                                                  

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka
10 Domačih                    

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

10.00

11.00

12.00
Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

13.00

14.00

15:00

16:00

redni blok 16.50 (4,8 EUR)

17.00

redni blok 17.30 (4,8 EUR) redni blok 17.30 (4,8 EUR) redni blok 17.30 (4,8 EUR)

18.00

redni blok 18.15 (4,8 EUR) redni blok 18.15 (4,8 EUR) redni blok 18.15 (4,8 EUR) redni blok 18.15 (4,8 EUR) redni blok 18.15 (4,8 EUR)

redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR)

19.00

redni blok 19.35 (4,8 EUR) redni blok 19.35 (4,8 EUR) redni blok 19.35 (4,8 EUR) redni blok 19.35 (4,8 EUR)

redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR)

20.00 redni blok 20.00 (4,8 EUR) redni blok 20.00 (4,8 EUR)

redni blok 20:30  (4,8 EUR)

redni blok 20:50  (4,8 EUR) redni blok 20:50  (4,8 EUR)

21.00

redni blok 21:10 (4,8 EUR)

redni blok 21:50  (4,8 EUR)

22.00

redni blok 22:30  (4,8 EUR) redni blok 22:30  (4,8 EUR)

23.00

redni blok 23:10  (4,8 EUR)

redni blok 23:30  (4,8 EUR) redni blok 23:30  (4,8 EUR)

redni blok 23:50  (4,8 EUR)

0.00 redni blok 24:00  (4,8 EUR)

redni blok 24:00  (4,8 EUR)

2:00
Zabavni kanal

Glasbeni spoti

Glasbeni spoti

Glasbeni spoti Glasbeni spoti

Glasbeni spoti Zabavni kanal

Ambienti                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Glasbeni spoti

Zabavni kanal

Oproščen                                                                  

norveška nadaljevanka                                                                             

prekinitev (8,0 EUR)

Revolucija nesebičnosti                                                                                                                 

francoska dokumentarna 

oddaja

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (8,0 EUR)

Primorska kronika

Otroški program

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Zabavni kanal Zabavni kanal

Glasbeni spoti Glasbeni spoti

Zvezdana

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (8,0 EUR)

Evrovizijski mladi glasbeniki 

2018                                                                                                                             

posnetek zaključnega večera iz 

Edinburga

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

Čarokuhinja pri atu

Avtomobilnost                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Otroci pojejo slovenske pesmi 

in se veselijo 2018

Akcent

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Zgodbe izza obrazov                                                                             

dokumentarna serija

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

10 Domačih                    Sledi                                            

oddaja TV Maribor

Ilirske province                                                                                

dokumentarni film         
Alpe-Donava-Jadran O živalih in ljudeh                                     

oddaja TV Maribor

Zgodbe izza obrazov                                                                             

dokumentarna serija

Ljudje in zemlja

Zabavni kanal Glasbeni spoti

Halimina pot                                                                                                                

koprodukcijski film

Peš ob Nilu                                                                                       

potopisna serija

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR) Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Primorska kronika Primorska kronika

Otroški program

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Šport

Pravi dres                                                                                                 

češki film

Primorska kronika Primorska kronika

Otroški program Otroški program

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Zabavni kanal

Both Sides / Obe strani                                                                                                                                              

koncert skupine Perpetuum 

Jazzile                                                                                  

Giacomo Puccini:                                                                                  

Gianni Schicchi                                                                                            

posnetek opere                                                                                                           

iz Los Angelesa

Žrebanje Lota

Od blizu,                                                                                    

pogovorna oddaja                                                                

z Vesno Milek

Prevara                                                                   

ameriška nadaljevanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Pozabljeni Slovenci                                                                                                  

dokumentarna serija

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Glasbeni spoti

V. Parma, I. Grdina:                                                                           

Ženin v zagati                                                                           

koncertna izvedba operete                                                            

Na vrtu                                     

oddaja TV Maribor

Koncert               

Televizijski klub

Od blizu,                                                                                    

pogovorna oddaja                                                                

z Vesno Milek
Hitlerjeva biblija                                                                                     

dokumentarni film
Avtomobilnost                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Pozabljeni Slovenci                                                                                                          

dokumentarna serija

Anapurna - gora preizkušenj                                                                                         

dokumentarna oddaja

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

Zdravje Slovencev                                                                        

dokumentarna serija

Intervju

Vina sveta                                                                                                                                         

razvedrilno potopisno kulturna 

oddaja

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Glasba na vodi                                                                                                   

60 let Konservatorija za glasbo 

in balet Ljubljana                                                                                    

glasbeno-dokumentarna oddaja     

Evrovizijski mladi glasbeniki 

2018                                                                                                         

prenos zaključnega večera                                                                                         

iz Edinburga

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Povračilo                                                                                                                        

francosko španski film 

Poletni koncert iz Schönbrunna 

2018                                                                                                  

Dunajski filharmoniki,                                                      

Valerij Gergijev                                     

in Anna Netrebko

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Televizijski klub

Ukane po kanadsko          

Ukane po kanadsko          

Koncert

Slastna kuhinja

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (8,0 EUR)

Kulturni vrhovi                                                                      

dokumentarna oddaja

Zvezdana

Otroci pojejo slovenske pesmi 

in se veselijo 2018

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Žrebanje Lota

Šport

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Zackovo čarovniško 

popotovanje                                                                                 

prekinitev (8,0 EUR)

Jašek                                                                       

kratki igrani film

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR) Sanje o prihodnosti                                                                                                        

francoska dokumentarna serija

Žebelj je postal čopič                                                                                         

dokumentarni film 

Šport

Film



Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija 2 

27. - 31. avgust

PONEDELJEK, 27. 8. TOREK, 28. 8. SREDA, 29. 8. ČETRTEK, 30. 8. PETEK, 31. 8.

Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor

7.00
Otroški program Otroški program Otroški program Otroški program Otroški program

Danes dol, jutri gor                                                                                                                                  

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

Moji, tvoji, najini                                                                                                                              

slovenska nanizanka

10.00

11.00

12.00
Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

13.00

14.00

15:00

16:00

redni blok 16.50 (4,8 EUR)

17.00

redni blok 17.30 (4,8 EUR)

18.00

redni blok 18.15 (4,8 EUR) redni blok 18.15 (4,8 EUR) redni blok 18.15 (4,8 EUR) redni blok 18.15 (4,8 EUR)

redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR) redni blok 18.35 (4,8 EUR)

19.00

redni blok 19.35 (4,8 EUR) redni blok 19.35 (4,8 EUR) redni blok 19.35 (4,8 EUR) redni blok 19.35 (4,8 EUR)

redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR) redni blok 19.55 (4,8 EUR)

20.00

redni blok 20:50  (4,8 EUR) redni blok 20:50  (4,8 EUR)

21.00

redni blok 21:10 (4,8 EUR)

redni blok 21:50  (4,8 EUR)

22.00

redni blok 22:30  (4,8 EUR)

23.00

redni blok 23:50  (4,8 EUR) redni blok 23:50  (4,8 EUR)

0.00
redni blok 24:00  (4,8 EUR)

2:00

Zgodbe izza obrazov                                                                             

dokumentarna serija

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (8,0 EUR)

Primorska kronika

Otroški program

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Glasbeni spoti

Zabavni kanal

Oproščen                                                                  

norveška nadaljevanka                                                                             

prekinitev (8,0 EUR)

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Ambienti                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Primorska kronika

Otroški program

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Blišč sive ekonomije                                                                                                            

nemška dokumentarna oddaja   

Otroški program

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)
Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Dobro jutro - izbor                                                   

prekinitev (4,8 EUR)

Zgodbe izza obrazov                                                                             

dokumentarna serija

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija

10 Domačih                    
Prisluhnimo tišini

Vojne igre                                                                                                       

dokumentarni film         
Slovenski magazin

Slovenski vodni krog                                                                        

dokumentarna serija
O živalih in ljudeh                                     

oddaja TV Maribor

Zdravje Slovencev                                                                        

dokumentarna serija

Ljudje in zemlja

V. Parma:                                                                                      

Caričine amazonke                                                                                                                       

koncertna izvedba  operete                                                                                                                       

posnetek iz Novega mesta                                              

Na vrtu                                     

oddaja TV Maribor

Samo milijon nas je!                                                                                                                                         

veliki koncert z gosti ob 50-

letnici Aleša Klinarja

Koncert               

Z Mišo …Televizijski klub

Danilo Žerjal,                                                                         

športni velikan s Krasa                                                                                          

dokumentarni film

Vina sveta                                                                                                                                         

razvedrilno potopisno kulturna 

oddaja

Od blizu,                                                                                    

pogovorna oddaja                                                                

z Vesno Milek
Hoja po vodi                                                                                    

dokumentarni film

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Primorska kronika Primorska kronika

Tele M                                                                             

aktualno–informativna oddaja

Primorska kronika

Avtomobilnost                                                    

prekinitev (8,0 EUR)

Dva vodika, en kisik                                                                                                    

dokumentarni film 

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR) Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Umor, je napisala -                                                                   

ameriška nanizanka                                                                      

prekinitev (4,8 EUR)

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Jonas Kaufmann - Moja Italija                                                                                                       

nemški                                                                     

glasbeni dokumentarni film                                                                                                         

Žrebanje Lota

Od blizu,                                                                                    

pogovorna oddaja                                                                

z Vesno Milek

Otroški program

Jack                                                                                             

nemški film

Otroški program

Čudovita Japonska                                                                      

japonska nadaljevanka

Glasbeni spoti

Zabavni kanal Glasbeni spoti

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Zvezdana

Prevara                                                                   

ameriška nadaljevanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Pozabljeni Slovenci                                                                                                  

dokumentarna serija

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Glasbeni spoti

Zabavni kanal Glasbeni spoti

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Svetovni popotnik                                                                                                               

prekinitev (8,0 EUR)

Koncert               

Glasbeni spoti Zabavni kanal

Raj                                                                                                         

rusko nemški film

Glasbeni spoti

Šport

Občudovani                                                                                                             

avstralsko-francoski film

Umor, je napisala                                                               

ameriška nanizanka                                       

prekinitev (8,0 EUR)

Glasbeni spoti Zabavni kanal



4,8

nadaljevanke - prekinitev 7:00-18:00 in 23:00-02:00 ponedeljek-nedelja 4,8

nadaljevanke - prekinitev 18:00-23:00 ponedeljek-nedelja 8,0

Tematske in pogovorne oddaje ponedeljek-nedelja 8,0

Oglasne oddaje ponedeljek-nedelja 3,0

REDNI OGLASNI TERMINI, cene v EUR/sek.

7:00 - 24:00

POSEBNI OGLASNI TERMINI, cene v EUR/sek.

* Vse objavljene cene v teh cenikih so brez DDV in veljajo od 1.1.2018 do preklica oziroma do sprejetja novih cenikov.

* Za naročilo prvi ali zadnji v bloku zaračunavamo dodatnih 20%, drugi ali predzadnji 10%.   

PREDSTAVITVE IN REPORTAŽE (DOBRO JE VEDETI), cene v EUR/sek.

Oglaševanje - TV SLOVENIJA 2                                                                                         

avgust 2018

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

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

* Za oglasne oddaje ekskluzivo Ura (4 objave dnevno) ne priznavamo popustov.

* Kontakt: Služba za trženje oglasnega prostora TV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana:                                                                                                                                         

http://www.rtvslo.si/strani/kontaktna-imena/47

http://www.rtvslo.si/strani/kontaktna-imena/47
http://www.rtvslo.si/strani/kontaktna-imena/47
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