PRAVILA OGLAŠEVANJA v občinskem glasilu Šmarske novice
Novinarski in ostali prispevki so v glasilu jasno ločeni od oglaševalskih vsebin.
Prikrito oglaševanje je prepovedano. Uredniški odbor pri sprejemu oglasnih sporočil
spoštuje omejitve in prepovedi, ki veljajo v Sloveniji (prepoved oglaševanja tobačnih
izdelkov, alkohola, omejitve pri oglaševanju farmacevtskih izdelkov).
Za resničnost objavljenih podatkov v oglasih in promocijskih sporočilih odgovarja
naročnik. Objavljene oglaševalske vsebine morajo biti v skladu z veljavno
zakonodajo, kodeksom oglaševanja in priporočili Slovenske oglaševalske zbornice.
Odgovorni urednik ima pravico zavrniti objavo oglasa z nespodobno ali potencialno
žaljivo vsebino, ki ni v skladu z zakonskimi določili in / ali programsko zasnovo
občinskega glasila. Cene oglasnega prostora so ugodno naravnane zaradi
spodbujanja lokalnega gospodarstva in njegovega promoviranja. Obenem glasilo
izhaja le v eni občini in izdajatelj z dostopnimi cenami oglasnega prostora lokalnim
oglaševalcem nudi t.i. prisotnost v lokalnem okolju.
CENIK oglasnega prostora
enkratni zakup

šest mesečni zakup

zakup v 11-ih izdajah

NOTRANJA STRAN - cela stran

280 EUR

266 EUR

252 EUR

ZADNJA STRAN – cela stran

450 EUR

427,50 EUR

405 EUR

NOTRANJA STRAN - polovica strani

160 EUR

152 EUR

144 EUR

NOTRANJA STRAN - četrtina strani

100 EUR

95 EUR

90 EUR

NOTRANJA STRAN - osmina strani

50 EUR

47,50 EUR

45 EUR

V skladu s 94. členom ZDDV-1 javni zavod za turizem, šport in mladino ni davčni
zavezanec.
Navedene cene oglasnega prostora veljajo za 1 (en) oglas.
Oglaševanje na naslovnici ni možno.
Oglaševalcem se prizna v primeru polletnega zakupa oglasnega prostora 5 %
popust / objavo ali v primeru zakupa oglasnega prostora v vseh 11-ih izdajah 10 %
popust / objavo oglasa.
ROK za oddajo oglasov
Naročnik naroči oglas / predstavitveni članek do roka, objavljenega v tekoči številki
občinskega glasila v obvestilu za naslednjo izdajo. Naročnik naroči oglas /
predstavitveni članek z naročilnico, ki vsebuje podatke o naročniku, velikost oglasa
in število objav. Naročilnica je objavljena na spletni strani www.tsm-smarje.si /
zavihek Šmarske novice. Izpolnjeno naročilnico pošljete na naslov: Javni zavod za

turizem, šport in mladino, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah. Po objavi oglasa
naročnik prejme izvod občinskega glasila in račun za objavo, ki ga je dolžan
poravnati v zakonitem roku.
Oblikovanje oglasov
Oglas naj bo pripravljen v formatu PDF, zapisan v standardu PDF/X-3:2002,
barvnem sistemu CMYK in resoluciji 300 dpi. Pri oblikovanju oglasov upoštevajte
naslednje mere:
- cela stran 210 x 260 mm
- polovica strani, ležeče, 210 x 130 mm
- polovica strani, pokončno, 105 x 260 mm
- četrtina strani, pokončno, 105 x 130 mm
- osmina strani, ležeče, 105 x 65 mm

Oglas, narejen in oblikovan v navedenih dimenzijah, se pošlje na elektronski naslov
info@smarskenovice.si. Oglas naj ima zaradi ustrezne priprave 3 mm dodatnega
roba, ki se med procesom tiska lahko odreže stran. Oblikovana datoteka mora biti v
PDF obliki, v krivuljah, merilu 1:1 ter CMYK barvnem načinu.
Oglasov, narejenih v programih Word, ne bomo šteli za oblikovane in bomo
zaračunali stroške oblikovanja.
Oblikovanje oglasov zaračunava izvajalec storitev oblikovanja in tiska glasila po
svojem ceniku; cena je odvisna od zahtevnosti in znaša od 30 do 70 EUR; cena ne
vključuje DDV-ja.
Oglas bo umeščen med drugo vsebino in zahtevane dimenzije oglasov pomenijo
pozicijo do vseh robov strani glasila (“v živi rob glasila”) in nikakor ne poravnavo s
tekstovno vsebino.
Odpoved naročila
Naročeno objavo oglasa je treba preklicati najkasneje dva dni pred dogovorjenim
rokom za oddajo, sicer zaračunamo stroške v višini 50 % vrednosti naročenega
oglasnega prostora. Prav tako se zaračunajo stroški v višini 50 % vrednosti
oglasnega prostora, če naročnik v dogovorjenem roku ne pošlje oglasa.

NAROČNINA
V skladu z Odlokom o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri
Jelšah tiskani izvod gospodinjstva na območju občine prejmejo brezplačno. Ob
plačilu ga lahko prejmejo tudi druge zainteresirane osebe ali organizacije. Cena
izvoda se oblikuje v skladu z ekonomsko ceno glasila in stroški distribucije. Izvod
Šmarskih novic v letu 2018 stane 1,50 EUR. V ceno je vključen DDV.

Šmarje pri Jelšah, 18.april 2018

Dokument je bil spremenjen na uredniškem odboru dne 18. aprila 2018.
Svet javnega zavoda TŠM Šmarje pri Jelšah je sprejel spremembo dne 26. aprila 2018.

Monika Čakš,
odgovorna urednica
Melita Bevc,
direktorica Zavoda TŠM Šmarje pri Jelšah

