Na podlagi 13. in 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
(Ul. RS št. 69/17) objavljam sklep o
DOLOČITVI CEN OGLASNEGA PROSTORA
TER POGOJE OGLAŠEVANJA
V OBČINSKEM GLASILU KRAJEVNE NOVICE
1. Cenik oglasnega prostora:

Vrsta

Cena *

• notranja stran – cela stran

260,01 €

• notranja stran – polovica strani

150,00 €

• notranja stran – četrtina strani

80,00 €

• notranja stran – osmina strani

50,00 €

• zahvala

36,00 €

• predstavitveni članek

*

*Javni zavod Bogenšperk ni zavezanec za DDV.
* Predstavitveni članek v obsegu do polovice tipkane strani je brezplačen, v kolikor pa je daljši od predpisanega,
pa njegova cena znaša 50% oglasnega prostora.
2. Oblikovanje oglasa:
• krajevne novice objavljajo oglase izključno v barvnem tisku,
• oglas na ovitku časopisa ni mogoč,
• oglas poslan za objavo mora biti oblikovan in v skladu z zgoraj predpisanimi dimenzijami in sledečimi tehničnimi
zahtevami: format pdf ali jpg, besedilo naj bo v krivuljah, fotografije pa visokoresolucijske (najmanj 300dpi),
• oglas je potrebno oddati izključno v elektronski obliki na e-poštni naslov uredništva (urednistvo@krajevnenovice.si) do roka, ki je predviden za oddajo pisnih prispevkov (datum objavljen v tekoči številki).
3. Zahvale:
• objave zahval so izključno v črno-belem tisku,
• obseg besedila mora biti primeren za objavo,
• priložena fotografija mora biti primerna in v visoki resoluciji (najmanj 300dpi).
4. Letna naročnina: 16,00 EUR
Cena posamezne številke: 2,00 EUR
5. Uredniška politika:
• za resničnost objavljenih podatkov v oglasih in promocijskih sporočilih odgovarja naročnik oglasa,
• uredništvo si pridržuje pravico do zavrnitve oglasa za objavo, v kolikor ta ni v skladu s Slovenskim oglaševalskim
kodeksom,
• v kolikor se naročnik oglasa ne odloči za objavo, mora naročilo oglasa preklicati najpozneje na dan roka za
oddajo prispevkov.
Ta cenik stopi v veljavo 1.1.2018.
Soglasje k cenam je 15.1.2018 podal svet Javnega zavoda Bogenšperk.

