PRAVILA
ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV,
POLITIČNIH STRANK IN NJIHOVIH PROGRAMOV V VOLILNI KAMPANJI ZA LOKALNE
VOLITVE 2022 V MEDIJU PTUJČAN

1. OBSEG OGLASNEGA PROSTORA
Vsaki politični stranki ali listi kandidatov, ki bo s svojimi kandidati kandidirala na volitvah v
organe lokalnih skupnosti, bo na voljo en oglas v velikosti ali četrt ali pol strani časopisa
Ptujčan – po ceniku oglasov, ki velja za oglaševanje.

2. NAČIN ZAKUPA OGLASNEGA PROSTORA
Osnova za objavo oglasa je naročilnica.
Naročnik pošlje naročilnico na naslov: Agencija Lotos, d. o. o., Šardinje 14/A, 2274 Velika
Nedelja ali jo skenirano pošlje v elektronski obliki na e-mail: info@agencijalotos.net.
Naročilnica mora biti opremljena z žigom in s podpisom.
I. NAVODILA ZA PRAVILNO IZPOLNITEV NAROČILNICE:
Naročilnica naj se glasi na (glej rubriko Dobavitelj): MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1,
2250 Ptuj.
V naročilnici naj se vpiše navedba naziva in polni naslov naročnika oglasa za izstavitev
fakture.
Naročilnica naj bo ožigosana in podpisana s strani naročnika. Navedite ID za DDV
naročnika.
Vsebina naročila: Objava oglasa v Ptujčanu – za volilno prilogo.
Navede se točna velikost oglasa.

II. ROK ZA ODDAJO NAROČILA IN VSEBINE
Zadnji rok za naročilo objave oglasa je petek, 21. 10. 2022, zadnji rok za oddajo
pripravljenega oglasa je petek, 4. 11. 2022 do 13. ure. Naročila/rezervacije kasneje kot
sedem (7) delovnih dni pred izidom ni mogoče preklicati.

3. POGOJI ZA OBJAVO OGLASOV
I. VSEBINA IN DOSTAVA OGLASOV
Sporočila oglasov morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo. V
oglasu mora biti obvezno naveden naročnik oglasa. Za vsebino objave je odgovoren
naročnik.

Pogoji za objavo oglasov so naslednji: oglas mora biti v formatu PDF. Vse pisave morajo biti
v krivuljah, vse bitne in vektorske slike v CMYK.
Izdelan oglas pošljite na e-pošto: info@agencijalotos.net
Kontaktna oseba:
Liljana Vogrinec: tel. št. 041 283 694, e-pošta: info@agencijalotos.net
V vednost:
Stanka Krajnc Letonja: tel. št. 02 748 29 15, e-pošta: stanka.krajnc-letonja@ptuj.si
II. CENE IN FORMATI
Cene oglasnega prostora so določene v veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani
Mestne občine Ptuj www.ptuj.si pod zavihkom Ptujčan.
Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
Formata oglasov in cenik za pripadajoča formata sta zapisana v spodnji tabeli.

FORMAT

CENIK

1/2 STRANI
širina 189 mm, višina 123,5 mm
1/4 STRAN
širina 93,5 mm, višina 123,5 mm

340,00
185,00

Uredništvo medija Ptujčan

