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REVIJA



REVIJA DOMŽALEC JE ŽE V POLNEM ZAGONU

Celostna grafična podoba, naslovnica, notranja
zgradba revije, vsebina ... 

MANJKATE LE ŠE VI! 



Mar nam je, da vas
predstavimo v pravi luči!

ZAKAJ IZBRATI REVIJO DOMŽALEC?

Povod za novo revijo je uspešno 8-letno delovanje novičarskega 
spletnega portala, ki si je izborilo UGLED in VERODOSTOJNOST v 
širši domžalski regiji.

K dnevnemu poročanju pristopamo profesionalno, kar dokazuje iz 
leta v leto večanje števila sodelavcev iz različnih področjih.

1. Pristopamo profesionalno.

2. Preverjamo informacije.

3. Spoštujemo etično novinarstvo.

4. Podajamo kreativne rešitve za predstavitev blagovne znamke.

5. Oblikujemo rešitve za posameznega naročnika.

6. Ustvarjamo vsebinski marketing.

7. Skrbimo za pestrost in kreativnost oglasnih formatov.

Ciljna skupina: družine in posamezniki

Skupna naklada: 21.000 izvodov, ki jih bodo brezplačno prejela

vsa gospodinjstva v občinah Domžale, Moravče, Lukovica, 

Mengeš in Trzin



AVTO SET – SETNIKAR, DRAGOMELJ
Tel. : 041/648 166, Internet: www.avtoset.si 
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CELOSTRANSKI SLIKOVNI OGLAS

- pozicija v reviji: C2, C3, C4 in notranje strani

POLOVIČNI SLIKOVNI OGLAS

- pozicija v reviji: C2, C3, C4 in notranje strani

POSLOVNA VIZITKA
- notranje strani



ČETRTINSKI SLIKOVNI OGLAS - notranje strani
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  Domišljijska in poučna pravljica pripov-
eduje zgodbo o potovanju Vodne vile po 
onesnaženi vodi skozi čistilno napravo, kjer 
za njeno čistost poskrbijo različna čarobna 
bitja, vse tja do iztoka v Kamniško Bistrico, 
kjer jo z občudovanjem medse znova spre-
jmejo sestrice, varuhinje čiste vode, ki domu-
jejo v reki. Avtorica je slikanico opremila še 
z družabno igrico, ki se jo lahko igra cela 
družina. Za igro, v kateri zmaga tisti, ki prvi 
pride na cilj, potrebujete le igralno kocko 
in figurice, te pa zlahka zamenjajo barviti 
kamenčki ali gumbki. Vsi, ki jo boste igrali, pa 
se boste na zabaven način seznanili s post-
opki čiščenja na CČN Domžale-Kamnik.

   V JP CČN Domžale-Kamnik so z brezplačni-
mi izvodi knjige med prvimi opremili Knjižnico 
Domžale, kjer so poskrbeli, da je slikanica na 
voljo tudi v njihovih dislociranih enotah. Da bi 
bile otrokom čim bolj dosegljive, so po bese-
dah direktorice Marjete Stražar določeno 
število izvodov razdelili še drugim knjižnicam 
ter šolam in vrtcem na sprejemnem območju 
šestih občin, za katere opravljajo dejavnost 
čiščenja komunalne, padavinske in industri-
jske odpadne vode – to so občine Domžale, 
Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin in Cerklje 
na  Gorenjskem.

V JP CČN Domžale-Kamnik si prizadevajo povečati pre-
poznavnost dejavnosti čiščenja odpadnih voda ter na ra-
zlične načine ozaveščati javnost o pomembnosti ohranjanja 
vodnih virov v naravnem okolju. V luči odgovornega ravnan-
ja z vodo želijo z različnimi pristopi spodbuditi občane vseh 
generacij k boljšemu razumevanju procesov čiščenja od-
padne vode, ki se odvijajo na čistilni napravi, s tem pa dvig-
niti tudi zavest o pomenu varovanja zdravja ljudi in okolja, 
v katerem živimo.
Tokrat so pozornost usmerili k uka željnim bralcem ter 
izdali prikupno in poučno slikanico Vodna vila in čistilčki, v 
kateri bodo predvsem otroci z navdušenjem spremljali
pustolovščino Vodne vile, ki jo mala čarobna bitja na poti 
do iztoka v Kamniško Bistrico temeljito prečistijo.

   V Centralni čistilni napravi v Študi svojim obiskovalcem ob 
različnih priložnostih radi predstavijo posamezne faze in načine
čiščenja odpadne vode. Pogosto jih obiščejo tudi mlajši, ki si pod
mikroskopom zvedavo ogledujejo svet zanimivih mikroorganiz-
mov, ki imajo pri čiščenju odpadne vode izjemno pomembno 
vlogo.
Da bi predvsem mladim obiskovalcem lahko še bolj približali 
pot onesnažene vode skozi čistilno napravo do iztoka v Kam-
niško Bistrico, so v sodelovanju z avtorico in ilustratorko Ireno 
Režek izdali izjemno poučno slikanico Vodna vila in čistilčki, ki 
jo je z imenitnimi ilustracijami tudi grafično opremila.

Ilustratorka Irena Režek je leta 2010 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in je 
doslej ilustrirala že 11 slikanic za otroke. V svoje pripovedne vsebine pogosto vključuje 
tematiko odpadnih voda, v njenem bogatem opusu pa nas navdihujejo tudi njene iz-
vrstne animacije, za katere je že prejela vrsto priznanj in nagrad.

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK
RAZVESELJUJE OTROKE IN ODRASLE Z NOVO
POUČNO PRAVLJICO O VODNI VILI IN ČISTILČKIH

Igra je priložena slikanici Vodna vila in čistilčki
avtorice Irene Režek 

OGLASNO SPOROČILO

Domžalec MAJ 5 

PREDSTAVITEV PORTALA

GASILNIK V 
OSEBNO VOZILO

2kg gasilnik na 
prah GLORIA 
primeren za osebno 
ali kombinirano vozilo
 

24,90 EUR
29,20 EUR

Najpogostejši vzroki požarov 
na osebnih vozilih so:
•okvare in poškodbe
•prometne nesreče

Začetne in majhne požare lahko z 
gasilnikom pogasimo sami. 
Za gašenje požara priporočamo 
gasilnik z vsaj 2kg prahu ABC.

Svetovanje in možnost nakupa nudimo v 
Centru za zaščito in reševanje Domžale
Količevo 2a, 1230 Domžale
tel: 01 729 22 28 // info@czrdomzale.si

"Praktično sem bil že od samih začetkov 
prvi sodelavec portala domžalec.si. Ideja 
se mi je takoj zdela zanimiva, saj sem tudi 
sam razmišljal o nekem "vaškem" portalu 
v smislu "kaj dogaja". Prav spomnim se 
naših prvih objav iz domačega homške-
ga okolja (smeh). Danes je domžalec.si 
resna in velika stvar, ki tekoče pokriva več 
občin. V čast mi je, da sem del tega porta-
la in da sem tudi sam lahko pripomogel k 
rasti in širjenju. Kot fotoreporter, si želim 
čim več pozitivnih zgodb, saj sem mnen-
ja, da so mediji prepolni novic iz politike 
in slabih novic. Domžalec mi je všeč zato, 
ker prisluhne tudi malemu človeku, okol-
ju v katerem se veliko dogaja, pa čeprav 
so to mali dogodki, a kljub temu zanimivi, 
polni kulture in lokalnega utripa."

"Moja vloga pri ustvarjanju portala, kjer 
sodelujem že skoraj od začetka, je sne-
manje in fotografiranje raznih dogodkov 
in prireditev ter pisanje prispevkov in re-
portaž. To delo me izredno veseli, saj sem 
med ljudmi, obenem pa tudi sam vidim 
veliko dogodkov in prireditev, ki jih ver-
jetno brez tega dela ne bi toliko. Portalu 
domžalec.si želim še veliko uspešnih let."

"Preboj regijskega digitalnega medija 
med močne tiskane lokalne medije je bil 
trd oreh, v katerega smo si želeli zagristi. 
Uspeli smo dvigniti zavest o obstoju medi-
ja z ažurnimi, zanesljivimi in relevantnimi 
vsebinami ter odnosom, ki ga gojimo do 

Janez Ravnikar

Miro Pivar

Saša Obersnu

svojih bralcev in poslovnih partnerjev. Trženje je neizogiben del 
našega obstoja, zato se še toliko bolj posvečamo temu, da na us-
trezen in ne preveč vsiljen način, prenesemo oglasna sporočila do 
naših bralcev."

"Vesel sem da lahko s svojim tehničnim znanjem sodelujem pri ob-
veščanju o dogajanju v moji občini."

"Svojo vlogo pri ustvarjanju portala vidim v tem, da s svojimi kari-
katurami razveseljujem ljudi. No, vsaj upam, da jih .... Sodelovanje 
na portalu Domžalec pa mi pomeni tudi veliko priložnost, da svoja 
dela predstavim in približam čim večjemu številu ljudi. Hvala."

Gregor Planinšek

Nana Guberinič

CELOSTRANSKI PR ČLANEK - notranje strani
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S TURISTIČNIMI VAVČERJI PO SLOVENIJI

popust na storitev
V MAJU!

25% popust na izdelavo
fotografij iz vašega medija
Veljavnost kupona: do konca julija 2021

Domžalec MAJ 33

KUPONI UGODNOSTI

MALI OGLASI - turistični vavčerji - notranje strani KUPONI UGODNOSTI - notranje strani



CENIK - Tiskana izdaja, april 2021

POKLIČITE!

OBLIKUJEMO REŠITVE ZA POSAMEZNEGA NAROČNIKA

CELOSTRANSKI OGLAS

IZIDI V LETU 2021: 22.06., 31.08., 26.10., 21.12.

Cene ne vsebujejo 22% DDV.

MALI OGLAS / KUPON1

VIZITKA

POL

ETRTINKA

CELOSTRANSKI OGLAS

KUPON2

POZICIJA

Zadnja stran (C4)

Zadnja stran (C4)

Druga stran (C2)

Druga stran (C2)

Predzadnja stran (C3)

Predzadnja stran (C3)

Notranja stran

Notranja stran 

Notranja stran 

Notranja stran

Notranja stran

Notranja stran 

Notranja stran 

Notranja stran

Notranja stran 

Notranja stran

FORMAT

Slikovni

Slikovni

Slikovni

Slikovni

Slikovni

Slikovni

Tekst-PR

Tekst-PR

Tekst-PR

Slikovni

Slikovni

Slikovni

Vizitka

Tekst

Tekst

Tekst

OGLAS

Celostranski

Polstranski

Celostranski

Polstranski

Celostranski

Polstranski

Dvostranski

Celostranski

Polstranski

Celostranski

Polstranski

Vizitka

Mali oglas

Kupon

Kupon

DIMENZIJA

165x235 mm

165x117,5 mm

165x235 mm

165x117,5 mm

165x235 mm

165x117,5 mm

2 x 165x235 mm

165x235 mm

165x117,5 mm

165x235 mm

165x117,5 mm

85x100 mm

70x30 mm

82x45 mm

82x45 mm

55x45 mm

CENA brez DDV

1.500€

1.000€

1.000€

650€

1.350€

850€

1.100€

750€

450€

950€

500€

350€

250€

50€

50€

35€



• Za celotno vsebino oglasa (resničnost navedb v sporočilu in kontaktnih podatkov,
  skladnost z veljavno slovensko zakonodajo in oglaševalskim kodeksom ter uporaba
  avtorskih del in drugih uradno zaščitenih elementov) odgovarja izključno naročnik.
  Naročnik je odgovoren tudi za morebitne pravne posledice, ki bi izhajale iz objave
  obravnavanega oglasa. Uredništvo revije Domžalec si pridružuje pravico do zavrnitve 
  naročenega oglasa.

• Po 2. členu Zakona o varstvu potrošnikov morajo vsa podjetja (in sicer tako s. p.
  kot pravna oseba), zavodi in druge organizacije oziroma druge fizične osebe, ki 
  zagotavljajo potrošnikom blago in storitev, kot naročniki oglasov v oglasu navesti
  celotno ime svoje firme in sedež oz. vsaj skrajšano firmo, če so s skrajšano firmo
  vpisani v register, in kraj, kjer poslujejo, ali naslov spletnih strani, če je iz njih
  nedvoumno razvidna identifikacija podjetja.

• V ceno ni vštet 22-odstotni DDV.

• Račun izstavimo, ko gre revija v distribucijo.

• Rok plačila je osem dni po izstavitvi računa, razen če je drugače dogovorjeno
  med založnikom in naročnikom.

• Za zamujena plačila zaračunavamo zakonsko določene obresti.

• Cenik je veljaven od 1.2.2021. 

• Rezervacija oglasnega prostora: vsaj 15 dni pred izidom.

• Oddaja pripravljenega gradiva: najkasneje 10 dni pred izidom.

• Oglas naj bo izdelan v enem od naslednjih formatov: *.pdf, *.cdr, *.ai, *.tif, *.jpg.

• Pisave morajo biti spremenjene v krivulje.

• Rastrski zapisi morajo imeti ločljivost 300 dpi.

• Oglas mora biti pripravljen v CMYK barvnem prostoru brez barvnih profilov.

• Oglas, ki gre v živi rob, mora imeti 5 mm dodatka, tekst oz. vsi pomembni elementi
  pa morajo biti odmaknjeni od roba vsaj 6 mm.

• Oglase posredujete po e-pošti na oglasevanje@domzalec.si ali preko
  WeTransfer portala.

• Pridržujemo si pravico do slovničnih in strukturnih popravkov oglasov.

• Preklic oglasa najkasneje 3 dni pred oddajo revije v tisk, v nasprotnem
  primeru zadržimo 20% vrednosti zakupljenega oglasa.

POPUST:

- Količinski popust

  • 2 zaporedni številki: 5%
  • 4 zaporedne številke: 10%
  • 6 zaporednih številk: 20%

- Agencijski popust

  • enkratni zakup: 20%
  • dolgoročni zakup: 20% + 20%

Splošni pogoji oglaševanja: Roki za naročilo in oddajo gradiva:

Izid
maj, junij, 

avgust, oktober,
december

Naklada
21.000

Distribucija
Pošta

Slovenije

Občina
Domžale, Trzin, 

Mengeš, 
Lukovica, 
Moravče

SPONZORIRANJE:

- Rubrika (dolgoročno sodelovanje)
- Nagradne igre (po dogovoru)
- Sponzoriranje nagradnega sklada 
  igre Sudoku



Revija Domžalec NI nasičena z oglasi, zato je vsak oglas dobro viden.

PREDNOSTI DOMŽALCA

Vsebina revije pokriva tematike za vse starostne skupine, tako da bodo vaš oglas videli vsi družinski člani.

1. Spletni portal Domžalec je najbolj brani regionalni medij.

2. Uspešno deluje že 8 let in v ekipi je že več kot 20 sodelavcev
    in sodelavk.

3. V osmih letih je bilo objavljenih več kot 12.500 prispevkov.

4. V letu 2020 je portal obiskalo preko 730.200 uporabnikov in     

5. Kar četrtina naših uporabnikov je zvestih našemu portalu, ki nas 
    obiskujejo na dnevni ravni.

6. Številka uporabnikov in ogledov stalno strmo narašča.

zabeleženih je bilo 5,4 milijona prikazov strani.

OBLIKUJEMO

REŠITVE ZA 

POSAMEZNEGA 

NAROČNIKA

POKLIČITE!

raznolika lokalna vsebina    •    nepristranskost    •    verodostojnost    •    povezovanje    •    sodoben dizajn

rešitve za posameznega naročnika    •    vsebinski marketing    •    pestrost in kreativnost oglasnih formatov



Neberljive stvari hitro romajo v koš za smeti ...

EKIPA,
KI MEJE PREMIKA

... zato premišljeno izberi pravega poslovnega partnerja.

NOVINARKA

Petra Petravič

ODGOVORNI UREDNIK

Miha Ulčar TRŽENJE

Saša Obersnu

TEHNIČNA
PODPORA

Uroš Juračič

GRAFIČNA
OBLIKOVALKA

Maja Maselj
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POSTANITE IN OSTANITE VIDNI!

Izberite tiskano izdajo najbolj 
branega regijskega medija.

Domžalec.si - najbolj brani regionalni medij
ULMI, Miha Ulčar s.p.
Partizanska 3, 1230 Domžale
T: 041 717 944
E: info@domzalec.si
W: www.domzalec.si

TRŽENJE, Saša Obersnu
Partizanska 3, 1230 Domžale
T: 031 375 683
E: oglasevanje@domzalec.si
W: www.domzalec.si


