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OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Sklep o določitvi cen oglaševanja na internem kanalu Občine Poljčane
Na internem kanalu Občine Poljčane se objavljajo razne informacije občanom, občasno pa so
predvajani tudi prispevki. Cene izdelave in predvajanja tovrstnega oglaševanja so nominalno
nespremenjene že od leta 2005, ko jih je sprejel Odbor za KTV KS Poljčane, kasneje pa so
bile s 1.1.2007 le usklajene z EUR. Glede na gibanje cen storitev od leta 2005 do decembra
2010, se predlaga naslednje povišanje cen:
OPIS
Komercialni oglas: za posameznike,
pravne osebe, pridobitni del organizacije
- Izdelava prve strani
- Izdelava vsake dodatne strani
- Predvajanje na dan 1 ali 2 strani
- Predvajanje na dan 3do 6 strani (tudi
prvi in zadnji dan v terminu)
- Posebne zahteve (slikanje, skeniranje,
izdelava po dogovoru, več kot 6
strani)
Nekomercialen oglas: za posameznike,
nepridobitni del organizacije, društva,
klube
- Izdelava prve strani
- Izdelava vsake dodatne strani
- Predvajanje na dan 1 ali 2 strani
- Predvajanje na dan 3do 6 strani (tudi
prvi in zadnji dan v terminu)
- Posebne zahteve (slikanje, skeniranje,
izdelava po dogovoru, več kot 6

Cena v EUR Predlog cen Povišanje v
od l. 2005dalje v EUR
EUR
8,30
6,30
3,00
5,00

10,80
8,20
3,00
5,00

Po dogovoru

Po dogovoru

4,20
3,20
1,50
2,50

5,50
4,20
1,50
2,50

Po dogovoru

Po dogovoru

2,50
1,90
0,00
0,00

1,30
1,00
0,00
0,00

strani)
Mali oglasi
- Izdelava oglasa
- Predvajanje na dan
Humanitarne akcije, objave splošnega
pomena, interne objave

2,00
0,50
brezplačno

2,60
0,50
brezplačno

0,60
0,00

Predlagano povišanje cen izdelave v nobenem primeru ne pomeni realne podražitve, temveč
le izravnavo, saj so tovrstne storitve pri primerjavi cen s podobnimi sistemi oglaševanja
veliko dražje.

Glede na navedeno občinskemu svetu Občine Poljčane predlagamo, da obravnava predloženo
gradivo in v zvezi z njim sprejme naslednji
s k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Sklep o določitvi cen oglaševanja na internem kanalu
Občine Poljčane.
S spoštovanjem.
Pripravila:
Katja Pepelnak
Svetovalka za finance in računovodstvo
Župan
Stanislav Kovačič

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94-2007, ZLS-UPB2 in
nadaljnje spremembe in dopolnitve) in 17. člena Statuta Občine Poljčane ( Uradni list RS, št.
sprejel
5/2007 in 53/2010) je Občinski svet Občine Poljčane, na 7. redni seji,dne

SKLEP o določitvi cen oglaševanja na internem kanalu Občine Poljčane

1. člen
Občinski svet Občine Poljčane določa naslednje cene za oglaševanje na internem kanalu
Občine Poljčane:
Cena v EUR
Komercialni oglas: za posameznike, pravne osebe, pridobitni del
organizacije
- Izdelava prve strani
10,80
- Izdelava vsake dodatne strani
8,20
- Predvajanje na dan 1 ali 2 strani
3,00
- Predvajanje na dan 3do 6 strani (tudi prvi in zadnji dan v terminu)
5,00
- Posebne zahteve (slikanje, skeniranje, izdelava po dogovoru, več
Po dogovoru
kot 6 strani)
Nekomercialen oglas: za posameznike, nepridobitni del organizacije,
društva, klube
- Izdelava prve strani
5,50
- Izdelava vsake dodatne strani
4,20
- Predvajanje na dan 1 ali 2 strani
1,50
- Predvajanje na dan 3do 6 strani (tudi prvi in zadnji dan v terminu)
2,50
- Posebne zahteve (slikanje, skeniranje, izdelava po dogovoru, več
Po dogovoru
kot 6 strani)
Mali oglasi
- Izdelava oglasa
2,60
- Predvajanje na dan
0,50
brezplačno
Humanitarne akcije, objave splošnega pomena, interne objave
Cene ne vključujejo DDV in se uporabljajo od 01.07.2011.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.: 030-0005/2011
Poljčane,
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič

