Pravila oglaševanja v občinskem glasilu Občine Šmarje pri Jelšah Šmarske novice
Novinarski in ostali prispevki so v občinskem 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. Odgovorna urednica ima pravico
zavrniti objavo oglasa z nespodobno ali potencialno žaljivo vsebino, ki ni v skladu z
zakonskimi določili in / ali programsko zasnovo občinskega glasila.
CENIK oglasnega prostora
- notranja stran - cela stran: 150 eur
- zadnja stran - cela stran: 250 eur
- zadnja stran - polovica strani: 150 eur
- notranja stran - polovica strani: 100 eur
- notranja stran - četrtina strani: 60 eur
- notranja stran - osmina strani: 30 eur
Cene ne vključujejo DDV-ja.
Oglaševanje na naslovnici ni možno.
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.smarje.si / zavihek Šmarske novice.
Izpolnjeno naročilnico pošljete na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 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 297 mm
- polovica strani, ležeče, 148 x 210 mm
- polovica strani, pokončno, 105 x 210 mm
- četrtina strani, pokončno, 105 x 148 mm
- osmina strani, ležeče, 74 x 105 mm
Oglas, narejen in oblikovan v navedenih dimenzijah, se pošlje na elektronski naslov
sergeja.javornik@smarje.si.
Oglasov, narejenih v programih Word, ne bomo šteli za oblikovane in bomo zaračunali
stroške oblikovanja. Oblikovanje oglasov zaračunava izvajalec storitev oblikovanja in tiska

občinskega glasila po svojem ceniku; cena je odvisna od zahtevnosti in znaša od 20 do 50
evrov; cena ne vključuje DDV-ja.
Odpoved naročila
Naročeno objavo oglasa je treba preklicati najkasneje dva dni po dogovorjenem roku za
oddajo, sicer zaračunamo stroške v višini 50 % vrednosti naročenega oglasnega prostora.
Prav tako zaračunamo stroške 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 2017 stane 1,20 evra. V ceno je vključen DDV.
MALI OGLASI
Pri malih oglasih objava fotografije ni mogoča. Mali oglasi do 20 besed so za občane Občine
Šmarje pri Jelšah brezplačni. Za fizične osebe izven Občine Šmarje pri Jelšah je cena malega
oglasa 2 evra, za pravne osebe 4 evre. Ceni vključujeta DDV.
ZAHVALE
OSMRTNICE, ZAHVALE, objavljene na četrtini strani, 25 EUR (z fotografijo ali brez). Objava
zahval in osmrtnic je mogoče le v črno-beli izvedbi. Cene so brez DDV-ja.
Cenik oglaševanja je dostopen na spletni strani www.smarje.si pod zavihkom Občinsko
glasilo.
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Sergeja Javornik,
odgovorna urednica

