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CENIK 2020

Kdor v Dolenjcu oglašuje - zmaguje!

IZVRSTNO KRKINO ČETRTLETJE  

 Zmagovito skozi krizo 

 NOVO MESTO – Skupina Krka je v le-

tošnjem prvem četrtletju dosegla za 

462,9 milijona evrov prodaje, kar je 22 

odst. več kot v primerljivem lanskem 

obdobju, in ustvarila 85,2 milijona 

evrov čistega dobička oz. 21 odst. več 

kot v primerljivem lanskem obdobju.  

 Kot pojasnjujejo v Krki, je uspešno prvo 

četrtletje 2020 predvsem posledica na-

daljevanja ugodnega trenda prodaje 

široke ponudbe kakovostnih izdelkov v 

preteklih četrtletjih, pa tudi enkratnega 

vpliva pandemije covid-19. Povečano 

povpraševanje se je proti koncu marca 

umirilo, do konca leta pa pričakujejo 

obseg prodaje v načrtovanih okvirih.  

 Večjih negativnih vplivov pandemije 

na poslovanje v Krki niso zaznali, sta 

pa negotovost, ki je zajela svetovne � -

nančne trge, in predvsem velik padec 

cen surove na� e vplivala na zmanjšanje 

vrednosti ruskega rublja in nekaterih 

drugih valut, kar se je odrazilo v ne-

gativnem � nančnem rezultatu. Ukrepi 

socialnega distanciranja so imeli velik 

vpliv tudi na marketinške aktivnosti, 

kjer so izpad osebnih obiskov strokov-

ne javnosti nadomestili z različnimi 

oblikami e-komuniciranja. 

 Predsednik uprave in generalni direk-

tor Jože Colarič je ob objavi poslovnih 

rezultatov za prvo četrtletje povedal: 

»Po razglasitvi pandemije smo v sku-

pini Krka sprejeli vse potrebne ukrepe 

za zajezitev širitve okužbe, da bi za-

ščitili zdravje zaposlenih in poslovali 

neprekinjeno. S tem smo zagotovili, da 

ni bilo prekinitev v oskrbovalni verigi 

in pomanjkanja naših zdravil na sve-

tovnih trgih, kar je za nas pomembno 

poslanstvo. Pri tem gre velika zahvala 

zaposlenim, ki so s svojim požrtvoval-

nim delom omogočili, da je podjetje v 

teh nepredvidljivih časih poslovalo ne-

moteno in doseglo začrtane cilje. Krkin 

vertikalno integriran poslovni model 

se je tudi tokrat pokazal kot učinkovit 

pri obvladovanju poslovnih procesov.« 

 B. Blaić 

 ELEKTRIČNO VOZILO 

 Z Leonom po opravkih v 

mestnem 

jedru  
 NOVO MESTO - Od ponedeljka po širšem 

novomeškem mestnem jedru brezplač-

no vozi Leon, električno vozilo za pet 

oseb, ki so ga poimenovali po rojaku in 

olimpioniku Leonu Štuklju. Vozilo, ki bo 

omogočalo lažje in hitrejše transporte 

občanov in drugih obiskovalcev mestne-

ga središča, vozi krožno od novomeških 

avtomobilskih parkirišč oziroma od 

parkirišča na Novem trgu čez Rozma-

novo ulico, Glavni trg in Kandijski most 

do peščenega avtomobilskega parkiri-

šča v Kandiji in parkirišča na Trdinovi 

ulici, od tam pa se čez Kandijski most, 

po površini, namenjeni za kolesarje in 

pešce, vrača na Glavni in Novi trg. Med 

delovniki vozi med 8. in 15. uro, v sobo-

to med 8.30 in 13. uro. Prevoz v delov-

nem času si lahko zagotovite s klicem na 

telefonsko številko 031 663 067, na ob-

močjih, ki omogočajo varno zaustavitev, 

pa lahko voznika uporabniki ustavijo 

kar z roko. Vožnja je sedaj mogoča ob 

upoštevanju ukrepov za preprečevanje 

širjenja novega koronavirusa, zato bo 

Leon trenutno lahko sprejel le po enega 

potnika na vožnjo. Novomeška občina je 

za nakup vozila odštela 55.000 evrov, pri 

tem pa pridobila 80-odstotno so� nanci-

ranje Eko sklada. Letošnjemu letu pri-

merno je Leon svojo prvo sezono začel 

v barvah novomeške pomladi. (M. Ž., 

foto: MONM) 

VSE ZA PIKNIK!
UNION RADLER 

GRENIVKA 6x0,5l

4,99 €

»Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.«

ČEVAPČIČI ANTON 

480g, Meso Kamnik

3,49 €

 
 

 

Vabljeni v prodajalne Kmetijske zadruge Trebnje!

Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o.

Stari trg 2, Trebnje, 07 / 34 81 500, kz-trebnje@siol.net
Številka 22 /  Leto  LXXI / Novo mesto, četrtek, 28. maja 2020 / 2,35 EUR

let

 MEDNARODNI TEDEN GOZDOV 

 Prižig kope v 

Zloganju 
 Te dni zaznamujemo mednarodni teden gozdov, katerega 

rdeča nit je letos skrb za gozd oziroma spoštovanje gozdne-

ga bontona. Pri nas smo začetek tedna gozdov pospremili s 

prižigom kope in srečanjem oglarjev Slovenije v Zloganju, 

vasici v škocjanski občini, kjer zagnana oglarska sekcija ob-

činskega turističnega društva že peto leto zapored kuha oglje 

in ohranja našo kulturno dediščino. Tudi letos so se kljub 

težjim okoliščinam zaradi epidemije koronavirusne bolezni 

potrudili in peta kopa po vrsti je celo največja doslej (več na 

str. 22). Ohranjanje oglarjenja – kope gorijo kar na dvajsetih 

krajih po Sloveniji – pa pomeni tudi skrb za naše gozdove, 

saj v glavnem ves potreben les zanje pridobijo s čiščenjem 

gozdov. Gozd pa nam daje še mnogo drugih pomembnih 

stvari, o čemer se bo letos še govorilo, saj so leto 2020 razgla-

sili tudi za mednarodno leto zdravilnih rastlin ter mednaro-

dno leto biotske raznovrstnosti. (Foto: L. Markelj) 

SPORED

Pri Črnem Petru 

Ranko Babić se je naučil vriskati

Darja Gajšek

Srečna, ko deli

pozitivno energijo

Miha Deželak

Že šestič na dobrodelno pustolovščino po Sloveniji!
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INOX bar, 

METALING 

SKUPINA, 

KOVINAR

Center orodja, jekla, inoxa, varilnega in  vijačnega 

materiala in gostinska ponudba 

www.kovinar-nm.si

Ljubljanska c. 36a, 8000 Novo mesto

PRODAJNI CENTER ŽELEZNINA

Ljubljanska c. 36a, 8000 Novo mesto

MESTUMESTU

Ljubljanska c. 36a, 8000 Novo mesto

FITOFARMACEVTSKIH  SREDSTEV

ZA VINOGRADNIKE, SADJARJE IN 

POLJEDELCEVELIKA 
AKCIJA

METLE SIRKOVE 5 X VEZANE       

FOLIJA ZA OVIJANJE SILOTITE  

70 MM ZELENAAKCIJA

BALKONSKEGA CVETJA 

 – 10 % ZA GOTOVINOAKCIJA 
TEDNA

FASADNI STIROPOR  5 CM – 2.74 €/M2

ZRNO d.o.o. WWW.ZRNO.SI 

RAKA: (07) 814 63 30

NOVO MESTO: (07) 814 63 43

tel: 07 81 46 309!

PREVOZ ONKOLOŠKIH BOLNIKOV

Šokiran, ko je v vozilu videl toliko ljudi                 
      str. 17

ČEBELARSTVO FERENČAK

Za med ne gre le med, ampak tudi čebele                str. 14

NA AVTOBUSNEM POSTAJALIŠČU

Brcala sta ga in tepla                  
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www.kolpa.si

ŠTEVILKA 4/LETO 19/MAJ 2020priloga dolenjskega lista

FIBROMIALGIJA, BOLEZEN SODOBNEGA ČASA

Izvidi v redu, bolečine pa neznosne

V KUHINJI PRI NAŠIH BRALCIH

Polže lahko pripravimo na tisoč in en način

TRIATLONEC JAROSLAV KOVAČIČ

Računa še na nekaj uspešnih sezon

številka 5/leto 18/maj 2019
priloga dolenjskega lista

HOSPIC
Dodajati življenje dnevom in ne dni življenju

STOLETNIK STANKO KUŠLJAN
 »Rok trajanja je že podaljšan«

PROTESTANTI V NAŠIH KRAJIH
Dobivali so se po hostah, kot ilegalci

številka 6/leto 18/junij 2019

priloga dolenjskega lista

AvtoTransporti
Kastelec

MI SMO EKOPOSKRBIMO ZA EKOLOŠKO 

RAZGRADNJO IN RECIKLAŽO 
VAŠEGA VOZILA

Brezplačna številka: 080 18 77

POPOLNOMA BREZPLAČNA ODDAJA IZRABLJENEGA VOZILA

Ob oddaji vozila vam izdamo uradno potrdilo o uničenju vozila s katerim ste prosti vseh � nančnih bremen tega vozila.

ANŽE KUPLENIK / Kuhalnico prvič 

prijel v roke pri štirih letih 
PRI ŠPEHARJEVIH V BREGU / Nič več 

na koncu sveta, raj pa je ostal



Tednik Dolenjski list že 68 let vsak četrtek seznanja bralce na Dolenjskem, v Beli krajini, Po-
savju in na kočevsko-ribniškem območju o dogajanju v našem okolju. Časopis izhaja v 

nakladi 10.400 izvodov. Rezultati Nacionalne raziskave branosti uvrščajo Dolenjski list med 
najbolj brane regionalne časopise v Sloveniji. 

Dolenjski list je neodvisen časopis, ki zbližuje ljudi na jugovzhodnem delu Slovenije. Vsak te-
den mu je priložena časopisna priloga Dolenjske novice in TV spored. 

Zadnji četrtek v mesecu pa je bogatejši za barvno revijalno prilogo Živa, ki jo bralci prebirajo 
ves mesec, mnogi med njimi pa jo tudi shranjujejo, saj prinaša prispevke, ki zanimajo najširši 
krog ljudi. Zato se vsakič posebej potrudimo, da Živa opozarja, seznanja, svetuje in zabava. 
Živa bogati Dolenjski list že več kot deset let. Dnevno sveže lokalne novice pa objavljamo tudi 
na spletu www.dolenjskilist.si in www.lokalno.si.

 

Tednik Dolenjski list že 70 let vsak četrtek seznanja bralce na Dolenjskem, v Beli krajini, 
Posavju in na kočevsko-ribniškem območju o dogajanju v našem okolju. Dolenjski list je ne-

odvisen časopis, ki zbližuje ljudi na jugovzhodnem delu Slovenije. Vsak teden mu je priložena 
časopisna priloga Dolenjske novice in TV spored.

Zadnji četrtek v mesecu pa je bogatejši za barvno revijalno prilogo Živa, ki jo bralci prebirajo 
ves mesec, mnogi med njimi pa jo tudi shranjujejo, saj prinaša prispevke, ki zanimajo najširši 
krog ljudi. Zato se vsakič posebej potrudimo, da Živa opozarja, seznanja, svetuje in zabava. 
Živa bogati Dolenjski list že več kot devetnajst let. Dnevno sveže lokalne novice pa objavljamo 
tudi na spletu www.dolenjskilist.si in www.lokalno.si.

MIRNA



Tednik Dolenjski list že 68 let vsak četrtek seznanja bralce na Dolenjskem, v Beli krajini, Po-
savju in na kočevsko-ribniškem območju o dogajanju v našem okolju. Časopis izhaja v 

nakladi 10.400 izvodov. Rezultati Nacionalne raziskave branosti uvrščajo Dolenjski list med 
najbolj brane regionalne časopise v Sloveniji. 

Dolenjski list je neodvisen časopis, ki zbližuje ljudi na jugovzhodnem delu Slovenije. Vsak te-
den mu je priložena časopisna priloga Dolenjske novice in TV spored. 

Zadnji četrtek v mesecu pa je bogatejši za barvno revijalno prilogo Živa, ki jo bralci prebirajo 
ves mesec, mnogi med njimi pa jo tudi shranjujejo, saj prinaša prispevke, ki zanimajo najširši 
krog ljudi. Zato se vsakič posebej potrudimo, da Živa opozarja, seznanja, svetuje in zabava. 
Živa bogati Dolenjski list že več kot deset let. Dnevno sveže lokalne novice pa objavljamo tudi 
na spletu www.dolenjskilist.si in www.lokalno.si.

 

cenik tednika

Velikost/dimenzija Cena

1 cm višine v stolpcu 19,45€

1 cm višine v stolpcu na prvi ali zadnji strani 38,90€

1 cm v stolpcu na malih oglasih in osmrtnicah 16,21€

Mere stolpcev v Dolenjskem listu:
1 stolpec = 52mm • 2 stolpca = 108mm • 3 stolpci = 165mm • 4 stolpci = 221mm • 5 stolpcev= 277mm

Mere stolpcev na strani MALIH OGLASOV in OSMRTNIC:
1 stolpec = 42mm • 2 stolpca = 89mm • 3 stolpci = 136mm • 4 stolpci = 183mm • 5 stolpcev= 230mm • 6 stolpcev = 277mm

Način obračuna:
CENA = cena za 1cm x št. stolpcev x višina v cm

Za plačila po predračunu nudimo 5% popust. 
Za objavo oglasa na redakcijski strani po želji naročnika je cena za 20% višja, objave na prvi ali zadnji strani so 100% dražje.

ODDAJA OGLASOV
Rok za oddajo oglasnega gradiva je do ponedeljka pred izidom. Izdelan oglas mora biti v 
zapisu za PC v formatih PDF, AI, EPS, CDR (fonti v krivuljah) ali TIF, JPG (ločljivost 300 dpi) pri 
barvnih oglasih v CMYK barvnem prostoru. Oglas se dostavi na CD -ju ali pošlje po el. pošti na 
naslov oglasi@dolenjskilist.si

REKLAMACIJE
Reklamacijski rok je tri delovne dni po objavi Dolenjskega lista. Pri ponavljajočih oglasih 
reklamacije upoštevamo le, če naročnik na napako opozori po prvi objavi. Za telefonske po-
pravke naročenih oglasov je odgovoren naročnik. Pri oglasih, ki so bili oddani po rokih oddaje, 
reklamacij ne upoštevamo.

Velikost oglasa 1/1 1/2 1/2 1/2 1/4

Dimenzija 277 x 408mm 221 x 245mm 277 x 195mm 165 x 325mm 136 x 195mm

Cena v eur 3.549,00 1.797,00 1.797,00 1.797,00 920,00

Cene ne vključujejo DDV. Cene veljajo od 1. 1. 2020.

Velikost oglasa 1/4 1/4 1/4 1/8 1/8

Dimenzija 108 x 255mm 165 x 170mm 221 x 125mm 108 x 125mm 165 x 85mm

Cena v eur 920,00 920,00 920,00 460,00 460,00

Cene ne vključujejo DDV. Cene veljajo od 1. 1. 2020.

Teža strojno ročno

do 20 g 1.150,00€ 1.320,00€

do 50 g 1.350,00€ 1.550,00€

do 100 g 1.620,00€ 1.860,00€

do 150 g 1.900,00€ 2.180,00€

CENIK VLAGANJA



Cene ne vključujejo DDV. Cene veljajo od 1. 1. 2020.

Cena PR članka (do 3.000 znakov) je 300 €.

Velikost oglasa 1/1 1/1 1/2 1/2

Dimenzija 210 x 297 + 3 mm 
dodatka za porezavo

190 x 259mm 190 x 127mm
(ležeče)

93 x 259mm
(pokončno)

Cena v eur 1.380,00 1.380,00 710,00 710,00

Velikost oglasa 1/4 1/4  oglas na 
naslovnici

Dimenzija 93 x 127mm
(pokončno)

141 x 85mm
(ležeče)

90 x 40mm

Cena v eur 370,00 370,00 100,00

Širina oglasa po stolpcih [višina je lahko od 10 do 259 mm): 1 stolpec 44 mm; 2 stolpca 93 mm; 3 stolpci 144 mm in 4 stolpci 190 mm.
ODDAJA OGLASOV
Živa izide zadnji četrtek v mesecu. Rok za oddajo oglasov - 10 dni pred izidom. Izdelan oglas mora biti v zapisu za PC v formatih PDF, AI, EPS, 
CDR (fonti v krivuljah) ali TIF, JPG (ločljivost 300 dpi) pri barvnih oglasih v CMYK barvnem prostoru. Oglas se dostavi na CD -ju ali pošlje po el. 
pošti na naslov oglasi@dolenjskilist.si
REKLAMACIJE
Reklamacijski rok je tri delovne dni po objavi Dolenjskega lista oz. Žive. Pri ponavljajočih oglasih reklamacije upoštevamo le, če naročnik na 
napako opozori po prvi objavi. Za telefonske popravke naročenih oglasov je odgovoren naročnik. Pri oglasih, ki so bili oddani po rokih oddaje, 
reklamacij ne upoštevamo.

KONTAKTNE OSEBE:
Živa Šošter; tel: 07/39 30 514, 041/623 116, e-mail: ziva.soster@dolenjskilist.si
Marija Krnc Kogovšek; tel. : 07/39 30 515, 051/622 263, e-mail: marija.krnc-kogovsek@dolenjskilist.si
Jože Lenart; tel: 07/33 30 506, 051/ 261 671, e-mail: joze.lenart@media24.si
Lojze Bojanc; tel: 07/39 30 536, 041/858 733, e-mail: lojze.bojanc@media24.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

mesečna priloga


