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Kdor v Dolenjcu oglašuje - zmaguje!
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priloga dolenjskega lista

TONI GAŠPERIČ

Ni posnetka, Toni pa je
ALENKA KESAR

Vera v ljubezen je najpomembnejšaMLADI MOTOKROSIST ALEX NOVAK
To sem si izbral in uživam v tem



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.
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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. 2021.

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. 2021.

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. 2021.

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 880,00 450,00 270,00 270,00

Velikost oglasa 1/4 1/4  oglas na 
naslovnici

Dimenzija 93 x 127mm
(pokončno)

141 x 85mm
(ležeče)

90 x 40mm

Cena v eur 150,00 150,00 100,00

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

zadnja 
stran

notranja
 stran


