Na podlagi 9. člena Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica (Ur.l.RS, št.103/2007) izdaja
programski svet naslednji

CENIK OGLASOV IN STORITEV V REŠETU
(velja od 15.1.2016)

Zakup oglasnega prostora (barvne strani):
oglas 1/ 16 strani
oglas 1/ 8 strani
oglas 1/ 4 strani
oglas 1/ 2 strani
oglas 1/ 1 stran

(9,8 x 3,3 cm)
(9,8 x 6,8 cm)
(9,8 x 14,1 cm)
(20 x 14,1 cm)
(20 x 28,7 cm)

25,00 EUR
50,00 EUR
95,00 EUR
150,00 EUR
260,00 EUR

Število možnih strani: 8
Za zakup oglasnega prostora na drugi oz. predzadnji strani časopisa se zaračuna dodatnih
20 % na naveden cenik.
Zakup oglasnega prostora na prvi (naslovnica) in zadnji strani časopisa ni možen.
POPUSTI

Popusti se obračunajo na vrednost po ceniku.



5 % za izdelan oglas, posredovan po elektronski pošti.



5 % - za plačilo s 100% avansom (na podlagi predračuna)



10 % - za 3 – 6 kratno objavo oglasa



20 % - za zakup oglasnega prostora na ostalih straneh: Razpisi, natečaji …
- za 6 -12 kratno objavo oglasa



35 % - za zakup oglasnega prostora na ostalih straneh: Zahvale, čestitke…



50 % - za zakup oglasnega prostora na ostalih straneh, če je že podpisana pogodba
o oglaševanju v oglasnem prostoru (1/2 oz. 1/1 strani)
- za zakup oglasnega prostora min. 2 strani ali več za 12 mesecev (izdelan
oglas)
- za objavo obvestil nekomercialne vsebine po presoji uredništva, v soglasju z
naročnikom BREZPLAČNO omogočimo enkratno objavo PR članka na
ostalih straneh, do 1 /2 strani, če je že podpisana pogodba o zakupu
oglasnega prostora (6-12 objav, 1/1 stran).
Cene se revalorizirajo enkrat letno glede na rast cen življenjskih potrebščin.

PLAČILNI POGOJI:
V ceno ni vračunan 22 % DDV.
Račun izstavi Občina Ribnica, rok plačila je 15 dni od izstavitve računa.
Zamudne obresti se obračunavajo v skladu z zakonom.
Medsebojna razmerja med naročnikom in izvajalcem v zvezi z zakupom oglasnega prostora se
uredijo s posebno pogodbo.
NAROČANJE OGLASOV:
Naročila sprejemamo na telefon: 041-536 889, Marko Modrej oz
e-naslov: marko.modrej@gmail.com
V skladu s 6. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur.l.RS, št. 12/2007UPB1) je naročnik oglasa dolžan predložiti ustrezne listine o identiteti:
- pravne osebe: fotokopijo izpisa iz sodnega registra, odločbo o izpolnjevanju pogojev,
- samostojni podjetnik oz. zasebnik : fotokopijo vpisa v PRS pri AJPES in obrtno dovoljenje.
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