
Državnozborske volitve 2022

Velikost Cena oglasa na oglasni strani

1/8 strani (136 x 90 mm) 460€

1/4 strani (136 x 195 mm) 920€

1/2 strani (277 x 195 mm) 1.797€

1/1 strani (277 x 407 mm) 3.549€

Marija Krnc Kogovšek
07/39 30 515, 051/622 263 

marija.krnc-kogovsek@dolenjskilist.si

OGLAŠUJTE V DOLENJSKEM LISTU

Cene ne vključujejo DDV-ja. S tem cenikom izključujemo količinske, pogodbene, agencijske in dru-
ge popuste po rednem ceniku oglaševanja. Vsak oglas mora vsebovati navedbo naročnika oglasa. 

Pred objavo je obvezno predplačilo s 5% popustom.

Možni termini objav:
17., 24., 31. marec

7., 14. in 21. april 2022

MIRNA

Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto

Rok za rezervacijo oglasov je najmanj 3 dni pred objavo. 
Pozor! Ker je prostor na straneh omejen, rezervacije sprejemamo do zasedenosti strani. 

Želimo vam uspešno volilno kampanjo in dober volilni izid!

EDINEM REGIONALNEM TEDNIKU 
JUGOVZHODNE SLOVENIJE

(Dolenjska, Posavje, Bela krajina 
in kočevsko-ribniško območje)

Cenik velja do 21. aprila 2022.Cenik velja do 21. aprila 2022.



Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto

OGLAŠUJTE NA
DOLENJSKILIST.SI 

in LOKALNO.SI

Cenik velja do 22. aprila 2022.

Vrsta in dimenzija oglasne pasice Cena na mesec Cena na teden Cena na dan

Ležeča pasica na vrhu - A 728x90 350 € 120 € 25 €

Mali pravokotnik desno - B 300x250 250 € 100 € 25 €
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Dolenjskilist.si je hiter, celovit, profesionalen, neodvisen in za uporabni-
ke brezplačen vir lokalnih informacij. Večina objav na portalih zavzemajo 
novice o dogajanju v lokalnih skupnostih tega območja, poročamo pa 
tudi o gospodarstvu, kulturi, kroniki in športu.

Spletni portal Lokalno.si je zasnovan kot informativno- zabavni portal, 
namenjen širokemu krogu uporabnikov, predvsem z območja Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja. Prinaša zanimive zgodbe iz življenja ljudi, fotore-
portaže različnih dogodkov, napovedi prireditev, zanimivosti, itd. Obja-
vljamo tudi zgodbe, ki jih pošiljajo naši bralci.

Cene veljajo za zakup na obeh spletnih portalih. V primeru, da želite oglaševati samo na enem portalu, je cena 60% vrednosti.


