
KOSTANJEVIŠKENOVICE
Cenik oglasnega prostora

Kostanjeviške novice vam prinašajo pomembnejše informacije o dogajanju v Kostanjevici na 

Krki, zanimive intervjuje, nasvete, informirajo vas o vseh pomembnih prireditvah, prinašajo 

recenzije dogodkov podkrepljene z izvrstno fotografijo. Nismo komercialen projekt, zato 

bodo vsa pridobljena sredstva od reklam porabljena izključno za izdajo časopisa.

Naklada časopisa je 1000 izvodov in ga brezplačno dobijo vsa gospodinjstva v Občini Ko-

stanjevica na Krki. Po odzivih sodeč časopis večinoma berejo skoraj vsi člani družine, zato 

dosega vse starostne skupine. Časopis je dostopen tudi v mnogih gostinskih lokalih in na 

vseh pomembnejših javnih točkah v občini (TIC, pošta, Valvasorjeva knjižnica …), tako da 

ocenjujemo, da je doseg revije okrog 5000 bralcev. Izhaja vsak drugi mesec, 15. v mesecu.

Časopis je odlično oblikovan in je izredno vizualno prepoznaven, zato bodo tudi oglasi nare-

jeni tako, da bodo del celostne podobe, kateri posvečamo posebno pozornost.

Prepričani smo, da si občani Kostanjevice na Krki, kot tudi naključni obiskovalci, tak časopis 

zaslužijo, zato se bomo, tudi z vašo pomočjo, še naprej trudili, da vas ne razočaramo.



Položaj
Dimenzije v mm
(višina/dolžina)

Cene brez DDV 
(eur)

Cene z DDV 
(eur)

PROSTOR Z ŽIVIM ROBOM

cela zadnja stran
cela str. znotraj 
časopisa

297 x 210
297 x 210

600 €
420 €

720 €
504 €

 2/3 strani
198 x 210
ali
297 x 133

330 € 396 €

 1/2 strani 148,5 x 210 250 € 300 €

1/3 strani
99 x 210
ali
297 x 72

190 € 228 €

PROSTOR BREZ ŽIVEGA ROBA

 2/3 strani
164 x 180
ali
247 x 118

300 € 360 €

 1/3 strani
82 x 180
ali
247 x 57

170 € 204 €

 1/4 strani
164 X 57
ali
82 x 118

140 € 168 €

1/6 strani
123 x 57
ali
41 x 180

120 € 144 €

1/9 strani 82 x 57 80 € 96 €

1/16 strani 41 x 57 50 € 60 €
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POPUSTI:

Naročilo dveh oglasov 5% popust

Naročilo treh oglasov 10% popust

Naročilo štirih oglasov 15% popust

Naročilo petih oglasov 20% popust

TEHNIČNI IN ČASOVNI POGOJI:

Oglasi morajo biti poslani v .pdf formatu (teksti v krivuljah, barve CMYK). Oglasi so lahko po-

slani tudi v .ai formatu (teksti v krivuljah, barve CMYK) ali .jpg, .tiff, z resolucijo 300 dpi. 

Gradivo za oglase mora biti v primerni obliki dostavljeno na uredništvo revije Kostanjeviške 

novice najmanj 12 dni pred izidom.

Goran Milovanović, urednik

KONTAKT

e-mail: obcina@kostanjevica.si; kostanjeviske.novice@gmail.com 

Telefon: 07 / 49-87-275


