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AAVVTTOORRIICCAA::  SSaannjjaa  SSeelliinnššeekk  

1. Predstavitev koncepta 

 

OOppiiss  ooddddaajjee  

Kulturna oddaja je mozaična oddaja, ki gledalcem postreže z aktualnimi dogodki, 

kot so odprtja razstav, premiere gledaliških predstav, koncerti, plesne predstave, 

festivali, literani večeri in drugo. Tako gledalce seznanja z najnovejšim dogajanjem 

na kulturnem področju Ptuja. Oddaja je prav tako namenjena podrobnejši 

predstavitvi tako kulturno-umetniških društev kot posameznikov oz. umetnikov in 

tistih, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, saj je v kratkih prispevkih pogosto 

premalo časa za portretne predstavitve in podrobnejše prikaze tem in umetnikov. 

Oddaja se ustavi tudi ob bralni kulturi, ki kljub digitalizaciji in poplavi druge zabave 

elektronskih in ostalih medijev ni zamrla in še vedno ima željno ciljno publiko.  

Kot že omenjeno je tematski okvir oddaje širok, saj se ne bo omejila le na klasično in 

resno umetniško dejavnost, pač pa se bo posvetila tudi ljubiteljski kulturni dejavnosti 

in mejnim, predvsem pa zanimivim zvrstem. Tako želi oddaja predstaviti dogodke, 

ljudi in teme klasične umetnosti in kulturnega ustvarjanja kot so gledališče, likovna 

umetnost, literatura, fotografija in (klasična) glasba. Obenem pa želi predstaviti tudi 

ljubiteljsko kulturo, kot so delovanja društev, zborovska in pevska dejavnost, druga 

glasbena dejavnost, moderna umetniška dejavnost, kjer bi svoj prostor našli tudi 

mladi ustvarjalci, plesna dejavnost, itd.  Seveda sta tukaj zastopani tudi uporabna 

umetnost in moda. Oddaja se dotakne tudi kulturne dediščine, ki jo je mogoče najti 

na tem področju. 

NNaammeenn  

Namen oddaje je gledalcem predstaviti kulturno dogajanje na Ptuju, jim podati 

poglobljene poglede na aktualne teme in predstaviti raznolikost kulture. Preko tega 

ima oddaja tudi izobraževalen namen.  

  

CCiilljjnnaa  ppuubblliikkaa  

Oddaja ima široko ciljno publiko, saj bo s klasičnimi vsebinami pritegnila starejšo, 

izobraženo in zahtevnejšo publiko, z vsebinami s področja ljubiteljske kulture pa tudi 

nekoliko mlajšo publiko, ki si želi dinamičnejših vsebin.  

DDoollžžiinnaa  ooddddaajjee  

Oddaja je dolga 20 do 30 minut.   
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AAVVTTOORRIICCAA::  SSaannjjaa  SSeelliinnššeekk  

SSttrruukkttuurraa  ooddddaajjee  

Oddaja ima več rubrik. Začne se z napovednikom, ki gledalcem predstavi prispevke 

in teme v oddaji. Nato sledi rubrika In medias res, se pravi rubrika aktualno, ki je 

sestavljena iz kratkih 2 minutnih prispevkov z aktualnih dogodkov, kot so odprtje 

razstav, gledaliških premier, umetniških razstav, itd.  

Rubrika Fokus predstavi neko temo, ki je lahko razširjena tema iz aktualnih 

dogodkov, se pravi da se en dogodek izpostavi in podrobneje predstavi, lahko je 

prikaz nekega segmenta umetnosti (recimo grafike), ali podrobneje predstavi 

umetniko zbriko, knjižno delo, obdobje ali posmezno umetniško delo(kulturna 

dedičina), itd.  (4-5 min) 

Sledi portretna rubrika, ki predstavi delo nekega umetnika ali umetniškega društva. 

Namenjena je predvsem predstavitvi društev, skupin in posameznikov, ki delujejo 

na ptujskem področju.  Imenuje se Portret.  (4-5 min) 

Ena od rubrik oddaje je tudi nekak bralni kotiček, v katerem je podrobneje 

predstavljena knjiga predvsem aktualnih in sodobnih avtorjev, slovenskih in tujih. 

Ime rubrike je Knjižni molj.  (4-5 min) 

Zadnja rubrika je posvečena Evropski kulturni prestolnici 2012, v kateri bomo 

spremljali aktulano dogajanje in priprave na kulturno prestolnico in aktualizirali 

probleme, ki se na tem področju pojavljajo.  (4-5 min) 

Na koncu sledi še napovednik dogodkov, kjer so zajeti vsi prihajajoči dogodki na 

Ptuju in v okolici.  

 

Oddaja se zgleduje po sorodnih oddajah nacionalne televizije kot so Ars 360 stopinj, 

Osmi dan, Izvir(n)i in tudi Knjiga mene briga. Seveda pa je možno se česa naučiti 

tudi od drugih kulturnih oddaj, ki obravnavajo podrobnejše teme na RTV Slovenija, 

kot Umetni raj ali Umetnost igre ali oddaji mariborskega studia Glasnik in Sledi. Prav 

tako televizija RTS pripravlja dve kulturni oddaji Kulturna zakladnica in Pogled izza 

odra, ki sta lahko v pomoč. Vendar so to le vodila pri ustvarjanju oddaje.  
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CCiilljjii  pprroojjeekkttaa  

Osnovni namen oddaje je informiranje občanov Ptuja o kulturnih dogodkih in 

vsebinah na ptujskem področju. Cilj projekta je seznanjati z dogodki, novostmi, 

obstoječimi temami s tega področja, podrobnejša predstavitev tem s področja kulture 

in umetnosti, predstavitev umetnikov in društev, izobraževanje  in poučna vloga,  

tudi zabava, saj želin oddaja na zanimiv način predstavljati svoje teme. Oddaja želi 

prikazati celostno podobo področja kulture, umetnosti, ljubiteljeke kulture, uporabne 

umetnosti in mode na Ptuju.  

Opis projekta 

Gre za 20 minutno oddajo, ki je sestavljena iz štirih rubrik, ter napovednika 

dogodkov. Na njem delata novinarka in snemalec.  

Glavne naloge:  

Vsebinska priprava oddaje Sanja Selinšek 

Priprava na snemanje Sanja Selinšek 

Zbiranje podatkov in izjav na terenu, 

priprava in snemanje napovedi 

Sanja Selinšek 

Priprava prispevkov, prevodi Sanja Selinšek 

Snemanje in montaža Franci Voglar 
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PPRREEDDSSTTAAVVIITTEEVV  OODDDDAAJJEE  ZZAA  DDRRUUŠŠTTVVAA  IINN  IINNTTEERRNNEETTNNOO  SSTTRRAANN::  

 
 
 
Je zmuzljiva in neopredeljiva, 
malo važna in spogledljiva, 
kapricasta, pa vendar globoka, 
prelestna, a ne preširoka,  
vedno lahkotno igriva, 
s tančico si pogled zakriva.  
 
 
 
Kultura je skrivnostna dama, ki se bo predstavila v novi oddaji televizije PeTV. 
Pripravili smo jo do tega, da bo dvignila tančico s svojih oči in nam dovolila, da se 
zazremo v njihovo globino. Tako bomo pokukali pod čipko kulturnega ustvarjanja na 
Ptuju in se pomudili ob prelepih in subtilnih odsevih te lepotice, ki živi v najglobljem 
delu duše našega mesta. Obenem se bomo podali na modna odkrivanja, med knjižne 
platnice, poskušali bomo ujeti besedo za rep in globoko razmišljali o laskavem 
naslovu, ki ga je prejela od svoje sestre Evrope.  Sprehajali se bomo po razstavah in 
gledaliških deskah, prislonili uho na stene koncertnih dvoran in se poigrali s 
plesnimi koraki. Njen odsev bomo poskušali ujeti na fotografiji in slikarskem platnu, 
v izbrani besedi in sliki pa bomo jo predstavili tudi vam.  
 
Vabljeni k ogledu kulturne oddaje Tančica!   

 

Ideje za marketing: 

 Knjigarne in papirnice 

 Cvetličarne 

 Obleka in obutev 

 Modni dodatki – torbice (npr. La Mans), nogavice (npr. Fabiani), ostali 
modni dodatki 

 Spodnje perilo 

 Nakit, zlatarne 

 optike 

 Drogerije 

 Urarji 

 Kozmetični saloni 

 Welness 

 fotografi 

 Plesne šole 
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PREDSTAVITVENI MATERIAL ZA MARKETING: 

 

KKUULLTTUURRNNAA  OODDDDAAJJAA  NNAA  PPeeTTVV  

TTAANNČČIICCAA  

 

Predstavitev oddaje 

Kultura je skrivnostna dama, ki se bo predstavila v novi oddaji televizije PeTV. 
Pripravili smo jo do tega, da bo dvignila tančico s svojih oči in nam dovolila, da se 
zazremo v njihovo globino. Tako bomo pokukali pod čipko kulturnega ustvarjanja na 
Ptuju in se pomudili ob prelepih in subtilnih odsevih te lepotice, ki živi v najglobljem 
delu duše našega mesta. Obenem se bomo podali na modna odkrivanja, med knjižne 
platnice, poskušali bomo ujeti besedo za rep in globoko razmišljali o laskavem 
naslovu, ki ga je prejela od svoje sestre Evrope.  Sprehajali se bomo po razstavah in 
gledaliških deskah, prislonili uho na stene koncertnih dvoran in se poigrali s 
plesnimi koraki. Njen odsev bomo poskušali ujeti na fotografiji in slikarskem platnu, 
v izbrani besedi in sliki pa bomo jo predstavili tudi vam.  
 

Osnovni podatki 

Ciljna skupina           22 do 80 let 

Frekvenca izzida      Oddaja se predvaja 1 krat mesečno (letno 12 oddaj) po 20 minut s 34   

                                       ponovitvami skozi mesec. 

Datum izzida             Vsak predzadnji ponedeljek v mesecu. 

Oddaja oglasov         7 dni pred izzidom. 

 

Vsebina oddaje 

Tančica je kulturna oddaja, ki predstavlja aktualne dogodke, umetnike in umetniške 

prakse s ptujskega področja. Ne ustavi se le pri temah visoke umetnosti, kot so 

koncerti, razstave vseh zvrsti umetnosti, gledališke predstave, oddaja predstavlja 

tudi kultuno dediščino našega področja, aktualne mlade modne oblikovalce, 
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literaturo, dobro branje in predvsem ptujske avtorje, ter kulturna društva in 

ljubiteljsko kulturno dejavnost.  

 

Zakaj oddaja Tančica 

Oddaja Tančica je zanimiva in aktualna, predstavlja pa svet umetnosti in kulturo. 

Naše gledalce želi informirati, seznanjati, izobraževati in predstavljati to področje 

družabnega življenja in delovanja, predvsem pa želi zabavati in na zanimiv način 

predstavljati kulturno ustvarjanje.  Ker gre za predstavitev lepih umetnosti, vsega 

lepega kar nas obdaja in navdihuje, se v ta koncept vključujejo tudi oglaševalci, ki s 

svojo prisotnostjo nagovarjajo naše občinstvo, saj se oglasi in vsebina povezujejo in 

tvorijo homogeno celoto.  

Gledalci oddaje 

Gledalci naše oddaje so tako mladi, saj oddajo spremljajo mladi in študentje od 20 

leta starosti, kot tudi starejši, saj se razpon gledalcev sega tudi do upokojenih. Tako 

so med gledalci zastopane vse starostne kategorije, od mladih, ki iščejo zabavo, 

hkrati pa se navdušujejo za umetnost, do srednje generacije, ki jih ta tema zanima in, 

do generacije seniorjev, ki se prav tako zanimajo za kulturno dejavnosti, saj 

predstavljamo tudi kulturno-umetniška društva v katerih delujejo. Gledalci so tako 

moški kot ženske, vseh poklicev in profilov.  

 

Cenik oglasnega prostora 

Prostor za oglaševanje: 

- Reklamni blok na začetku oddaje 

- Reklamni blok sredi oddaje 

- Reklamni blok na koncu oddaje 

Vrste promocije: 

- Pojavljanje v oddaji 

- Pojavljanje na videostraneh 

- Pojavljanje na plakatih za splošno promocijo oddaje 

- Omemba imena na prireditvah 

- Objava logotipov na spletni strani www.petv.tv v zvezi z oddajo 

 

http://www.petv.tv/


8 

 
 

 

AAVVTTOORRIICCAA::  SSaannjjaa  SSeelliinnššeekk  

 

Oblike oglaševanja:  

- Telop/statični oglasi 

- 20 sek spot 

 

Cenik 

 


