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OGLAŠEVANJE V ČASU PREDVOLILNE KAMPANJE
ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Zgodbe, ki povezujejo

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov
PAKET

Vsebina paketa

Cena

A

PR prispevek (objava) - 1 objava

110 €

B

PR prispevek (priprava in objava) - 1 objava
PR prispevek (objava) - 2 objavi

200 €

C
D
E
F
G
H
I
J

K
JUMBO
ULTRA

187 €

PR prispevek (priprava in objava) - 2 objavi
PR prispevek (objava) - 1 objava
Pasica 300x600 px in/ali 160x600 px – 12.000 prikazov
PR prispevek (priprava in objava) - 1 objava
Pasica 300x600 px in/ali 160x600 px – 12.000 prikazov
PR prispevek (objava) - 1 objava
Mobilna pasica 300x250 px – 12.000 prikazov
PR prispevek (priprava in objava) - 1 objava
Mobilna pasica 300x250 px – 12.000 prikazov
PR prispevek (objava) - 1 objava
Mobilna celostranska pasica 320x480 px – 10.000 prikazov
PR prispevek (priprava in objava) - 1 objava
Mobilna celostranska pasica 320x480 px – 10.000 prikazov
Billboard pasica 970x250 px – 20.000 prikazov

320 €

Zunanje oglaševanje – jumbo plakat
PR prispevek (priprava in objava) - 2 objavi
Pasica 300x600 px in/ali 160x600 px – 12.000 prikazov
Mobilna pasica 300x250 px – 10.000 prikazov
Mobilna celostranska pasica 320x480 px – 10.000 prikazov

370 €

195 €
270 €
175 €
250 €
195 €
270 €

350 €

540 €

• Možno oblikovanje ponudbe po meri naročnika v skladu z zgoraj navedenimi ponudbami.
• Ekskluzivni dnevni zakup pasic ni večji od 1.000 prikazov.
• PR prispevek vključuje poljubno dolg tekst, poljubno število spletnih povezav in fotografij, doda
se lahko povezave na video posnetke, predhodno naložene na Youtube, posreduje se ga na
družbena omrežja (Facebook in Twitter) in ostane online v arhivu PR objav. Materiali so
posredovani s strani naročnika (objava), ali jih pripravi uredništvo (priprava in objava). Vsebina po
dogovoru.
• Naročilo izdelave pasice 40 €.
• Zunanje oglaševanje na jumbo plakatu v Preserjah, ob glavni cesti Domžale – Kamnik. Potrebna
predhodna preverba prostega termina.
• Formate sestavimo v kampanjo glede na potrebe naročnika.
• Ponudba velja do 18.11.2018
Postanite in ostanite vidni!
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Zgodbe, ki povezujejo

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

Uredniška pravila oglaševanja spletnega portala domžalec.si za Lokalne volitve 2018 - redne
volitve v občinske svete in redne volitve županov
• Uredništvo spletnega portala domžalec.si v skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 98/13 z dne 29. 11. 2013) v nadaljevanju objavlja pravila za izrabo
prostora na spletnem portalu domžalec.si za predstavitev kandidatov za redne volitve v občinske
svete in redne volitve županov - Lokalne volitve 2018 (Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7.
2018).
• Spletni portal domžalec.si bo spremljal volilno kampanjo in priprave na redne volitve v občinske
svete in redne volitve županov v okviru svoje programske zasnove in skladno s prostorskimi
možnostmi z različnimi novinarskimi prispevki ter z oglasnimi pasicami. Pri tem bomo upoštevali
enakopravno zastopanost kandidatov, političnih strank in drugih predlagateljev kandidatov.
• Spletni portal domžalec.si kot samostojni in nestrankarski medij si pridržuje pravico, da strankam,
listam, samostojnim kandidatom oziroma kandidatkam in njihovim organizacijam ne bo
brezplačno objavljal strankarskih razglasov, pozivov, javnih izjav, stališč ter drugih uradnih
dokumentov in podobnih vsebin, vključno s pismi bralcev, ki nam bodo posredovane z namenom
volilne propagande.
• Objave, razglase, oglasne pasice, sporočila kandidatov, njihovih predlagateljev in strank bomo na
spletnem portalu domžalec.si objavljali izključno po veljavnem ceniku za oglasni prostor. Vsa
volilna sporočila bomo objavili le z navedbo naročnika, tako kot to predpisuje 7. člen Zakona o
volilni in referendumski kampanji (ZVRK). Prav tako je za vsebino naročenih oglasov in objav, ki jih
bomo objavili na način in v obliki kot nam bodo posredovani, v celoti odgovoren naročnik objave.
Kljub temu si uredništvo portala domžalec.si pridržuje pravico, da zavrne objavo vseh naročenih
oglasov in sporočil, ki bi morda vsebovali elemente sovražnega govora, hujskaštva, narodne,
rasne, verske ali kake druge nestrpnosti, žalitve in podobno neprimerno vsebino.

• Naročila za oglasni prostor na spletnem portalu domžalec.si sprejema ULMI, marketinške
storitve, Miha Ulčar, s.p., Partizanska 3, 1230 Domžale. Kontakt: oglasevanje@domzalec.si,
GSM: 031 375 683.
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