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CENIK OGLASNEGA PROSTORA 
za lokalni časopis na območju občin Benedikt, Lenart, Sveta Ana,  

Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki ga izdaja: 
 

 
 

Časopis izdajamo v nakladi 6.045 izvodov, formata 290x200 (zaprti format) oz. 580x400 (odprti format) 
in je v celoti barven. V koledarskem letu praviloma izide 11 številk, koledar izdaj je objavljen na spletni 
povezavi: https://www.rasg.si/index.php/koledar-izhajanj. Časopis praviloma obsega 20 strani, trikrat 

letno pa izide v razširjeni izdaji, na 24 do 28 straneh.  
 

Časopis preko Pošte Slovenija brezplačno dostavljamo v vseh 5.776 gospodinjstev na območju občin 
Benedikt, Lenart, Svata Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter na 

naslove vseh pomembnejših gospodarskih subjektov in javnih ustanov; časopis dostavljamo tudi 
naročnikom v občinah Cerkvenjak in Duplek. Časopis je v prosti prodaji mogoče kupiti tudi v TIC 

Osrednjih Slovenskih goric v Lenartu, nanj se je mogoče naročiti ali pa ga prelistati na svetovnem spletu 
(https://www.rasg.si/index.php/ovtarjeve-novice). 

 
Za aktualno in zanimivo vsebino časopisa je odgovoren uredniški odbor časopisa, ki ga sestavljajo: 

Edvard Pukšič (odgovorni urednik),  
Tomaž Kšela, Dejan Kramberger, Suzana Rejak Breznik in Tanja Vintar. 

 

CENE IN POPUSTI 

 

Velikost oglasa Dimenzije v mm 
(ležeči oglasi) 

Cena v EUR  
brez davka 

Cena v EUR  
z davkom 

1/16 strani 130 x 45 80,00 97,60 

1/8 strani 130 X 90 100,00 122,00 

1/4 strani  130 X 180 180,00 219,60 

1/2  strani 260 X 180 280,00 341,60 

1/1 strani 260 X 370 480,00 585,60 

 
Cene veljajo za enkratno objavo oblikovanega oglasa.  
 
Oglas prvi strani stane + 100 % in je na voljo do vključno velikosti ½ strani. Oglasni prostor na zadnji strani 
je že v celoti zakupljen. 

http://www.rasg.si/
mailto:rasg@rasg.si
mailto:ovtarjeve.novice@rasg.si
https://www.rasg.si/index.php/koledar-izhajanj
https://www.rasg.si/index.php/ovtarjeve-novice


 
 

 
RASG d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230  Lenart v Slovenskih goricah, 
matična številka: 2333813, ID za DDV: SI89110528, IBAN: SI56 0410 2000 1490 780 (Nova KBM d.d.), 

spletni naslov: http://www.rasg.si, elektronski naslov: rasg@rasg.si, ovtarjeve.novice@rasg.si   Stran 2 od 2 

 
V primeru več zaporednih objav priznavamo za vsako dodatno objavo 1 % popusta, do največ 10 %. 
 
Oblikovanje oglasov in pisanje promocijskih besedil (propagandnih člankov) zaračunavamo posebej, 
glede na dejansko nastale stroške. 
 

REZERVACIJE 

 
Prostor rezervirate najkasneje 10 dni pred izdajo časopisa. Do takrat je mogoče tudi pisno preklicati 
objavo oglasa. Za kasnejši preklic zaračunavamo odškodnino v vrednosti 30 % od vrednosti objave.  
 

VSEBINA 

 
Za vsebino objave oglasov in promocijskih besedil je odgovoren naročnik. Pridržujemo si pravico, da 
oglasov, ki vsebinsko ne ustrezajo uredniškim načelom, ne objavimo.  
 

ROK PLAČILA 

 
Oglas je potrebno plačati po predračunu, najkasneje en teden pred izdajo časopisa. Plačilo se vrši kot 
virmansko nakazilo na transakcijski račun izdajatelja. V kolikor plačilo ni pravočasno izvršeno, se naročilo 
oglasa šteje za preklicano. 
 
Za vsak objavljeni oglas izdajatelj naknadno izda tudi račun.  

 

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE 

 
Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., telefon: 059 128 773, mobilni telefon: 051 660 865. 
Elektronski naslov: ovtarjeve.novice@rasg.si. 
 
Kontakt odgovornega urednika: ovtar.urednik@gmail.com.  

 
 

Z  OVTARJEVIMI NOVICAMI v vsak dom! 
 

Cenik velja od 11. 11. 2019 in do spremembe ali preklica. 
 

Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. 
Direktorica 

Tanja Vintar l.r. 
 
 
 
Lenart v Slovenskih goricah, 11. 11. 2019 
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