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Povabilo k oddaji ponudbe za trženje medijskega prostora v letu 2022 
 

Opis časopisa: 

- mesečnik OVTARJEVE NOVICE; tiskani medij; 

- vsebine in dogodki vezani na območje upravne enote Lenart (6 občin), ki so splošno informativnega 

značaja; 

- izdajatelj: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.; 

- naklada: 6.810 izvodov; 

- brezplačna dostava preko Pošte Slovenija v vsa gospodinjstva: 6.562 območja občin Benedikt, 

Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah; 

tudi naročnikom občine Duplek; 

- pošiljanje na naslove vseh pomembnejših gospodarskih subjektov in javnih ustanov; 

- nakup v prosti prodaji v TIC Osrednjih Slovenskih goric v Lenartu; 

- možnost naročila ali spletnega branja na https://www.rasg.si/index.php/sl/ovtarjeve-novice 

 

Specifikacija časopisa: 

- format 290x200 (zaprti format) oz. 580x400 (odprti format), v celoti barven; 

- obseg 24 strani, dvakrat letno izide v razširjeni izdaji na 28 straneh; 

- v koledarskem letu praviloma izide 11 številk. 

 

Cenik oglasnega prostora: 

Velikost oglasa  Dimenzije v mm Cena v EUR brez davka Cena v EUR z davkom 

    

1/16 strani  124 x 40  80,00  97,60 

1/8 strani  124 x 84  100,00 122,00 

1/4 strani  124 x 173 180,00 219,60 

1/2 strani  253 x 173 280,00 341,60 

1/1 strani  253 x 350 480,00 585,60 

 

Pogoji za sodelovanje in dokazila: 

a) Ustreznost za opravljanje poslovne dejavnosti: 

Ponudnik mora biti  ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti po SKD skupina dejavnosti 73 

Oglaševaje in raziskovanje trga. 

b) Finančna sposobnost: 

Izvajalec oglaševanja izstavi svoj račun po plačilu oglasnega prostora s strani naročnikov oglasa in 

se sprejema, da izdajatelj plača račun v roku 30 dni od izstavitve računa, izključno za plačane 

oglase.  

c) Tehnična sposobnost: 

Predložitev izkušenj s trženjem oglasnega prostora v mediju v zadnjih treh letih od roka za oddajo 

ponudb, in sicer najmanj za 20 oglasov v skupni višini najmanj 10.000 EUR brez DDV. 

d) Kadrovska sposobnost: 
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Od trženjske agencije se pričakuje, da ima zaposlenega tržnika oz. ima ponudnik najmanj dva 

zaposlena. 

 

Ponudnik v ponudbi poda izjavo, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje in predloži dokazila, s katerimi jih 

izpolnjuje: 

K a): Ustanovitveni akt ali izpis iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna registracija zahtevane 

dejavnosti. 

K c): Seznam prodanih oglasov z navedbo medija, meseca objave, naročnika oglasa in zneska brez DDV. 

K d): Navedba števila zaposlenih na dan oddaje ponudbe in imenovanje zaposlenega tržnika. 

 

Ponudnika, ki ne bo izkazal izpolnjevanja pogojev za sodelovanje se bo pozvalo k dopolnitvi ponudbe 

oziroma se bo iz postopka oddaje naročila izločilo. 

 

Izločitveni pogoj po ZJN-3, 75. člen: 

Naročnik - izdajatelj mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski 

subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt 

ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 

finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi 

države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave 

znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka 

tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 

dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 

 

Ponudnik v ponudbi poda izjavo, da zanj ne veljajo izločitveni pogoji po 75. členu ZJN-3. 

 

Ponudnika, ki ne bo podal izjave glede izločitvenih pogoje se bo pozvalo k dopolnitvi ponudbe 

oziroma se bo iz postopka oddaje naročila izločilo. 

 

Oddaja tržnega prostora časopisa/Trženje oglasnega prostora: 

- obdobje: 7 izdanih številk v letu 2022 (maj-december 2022, dvojna številka v poletnih mesecih); 

- do 3 strani/izvod; 

- oglaševane vsebine skladne s politiko časopisa; široko zasnovana vsebina za vse generacije; 

- na 1 izdajo časopisa se zapolni min. 1 stran oglasov. V kolikor izvajalec oglaševanja ne uspe zapolniti 

minimalno zahtevanega obsega oglaševanja 1 strani, se plačilo provizije zniža za četrtino od 

dogovorjene provizije na prodani oglas. 

 

Pogoji za objavo vsebin oglasnega prostora: 

Vsebina oglasnega prostora ne odstopa od namena izdajatelja časopisa in mora biti usklajena z 

urednikom, oz. v skladu z uredniškimi načeli in pogoji oz. politiko časopisa, ki so priloga 

naročila/razpisa. 

Oglasna sporočila morajo biti pripravljena za barvni tisk (CMYK). Oglas mora biti oblikovan v skladu s 

predpisanimi dimenzijami in sledečimi tehničnimi zahtevami: format tiskarski pdf ali tiff, bleed 5 mm, 
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besedilo naj bo v krivuljah, fotografije pa visokoresolucijske (najmanj 300 dpi), črni tekst naj bo samo 

v črni barvi.  

Uredništvo v oglase ne bo posegalo, grafično nepravilno pripravljene oglase bo zavrnilo. 

 

Rok oddaje oblikovanih oglasov: 

- Oglasna sporočila je potrebno oddati izključno v elektronski obliki na e-poštni naslov odgovornega 

urednika (urednik@ovtar24.si), štirinajst dni pred izidom časopisa. 

- Oglasni prostor se trži v skladu s cenikom oglasnega prostora, ki je objavljen na spletni strani: 

https://www.rasg.si/images/Ovtarjeve_novice/Cenik_oglasnega_prostora_februar2022.pdf 

V kolikor je oglas s strani izvajalca oglaševanja potrjen za objavo in v zgoraj dogovorjenem roku ni 

dostavljen uredniku, se trženjski agenciji zaračuna odškodnina v vrednosti 20 % od vrednosti objave. 

 

Predmet ponudbe in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika 

 

Trženje oglasnega prostora časopisa za maj-december 2022 (7 številk) - odstotek od realizirane in 

plačane prodaje oglasnega prostora.  

 

Izvajalec oglaševanja izdajatelju predloži ponudbo s predlaganim deležem provizije po oglasih, ki si ga 

bo obračunala za izvajanje storitve trženja oglasnega prostora v Ovtarjevih novicah, in sicer: 

- za trženje 1 polne strani na izdajo: ________%, 

- za trženje 2 polnih strani na izdajo se prej navedena provizija na 1  polno stran poveča za 3% in 

- za trženje 3 polnih strani na izdajo se prej navedena provizija na 1  polno stran poveča za 5%  na cene 

po veljavnem ceniku oglasnega prostora v Ovtarjevih novicah (brez DDV). 

 

Najvišja priznana provizija za maksimalni zakup strani znaša 20%. 

 

Edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika bo najnižja ponujena provizija. 

 

Najugodnejši ponudnik bo izbran za izvedbo storitve za obdobje od maja do decembra 2022, za katero 

se bo sklenila pogodba. 

Na 1 izdajo časopisa se zapolni min. 1 stran oglasov. V kolikor izvajalec oglaševanja ne uspe zapolniti 

minimalno zahtevanega obsega oglaševanja 1 strani, se plačilo provizije zniža za petino dogovorjene 

provizije na prodani in plačani oglas. 

V kolikor je oglas s strani agencije potrjen za objavo in v zgoraj dogovorjenem roku ni dostavljen 

uredniku, se trženjski agenciji zaračuna odškodnina v vrednosti 20 % od vrednosti objave brez DDV. 

 

Oglasni prostor se obračuna naročnikom oglasov - strankam po predračunu, ki ga izstavi izdajatelj 

časopisa. Po izdaji vsakokratne številke časopisa izdajatelj naročniku oglasa pošlje še račun. 

Izvajalec oglaševanja izdajatelju v skladu z določenim % pavšala iz prvega odstavka prejšnjega člena te 

pogodbe izstavi račun za plačane oglase, pri čemer je izvajalec oglaševanja zadolžen stranke pisno 

seznaniti s pogoji razvidnimi iz cenika oglasnega prostora Ovtarjevih novic.  

Izdajatelj je izvajalcu oglaševanja dolžan sporočiti število plačanih oglasov v roku enega tedna po izdaji 

časopisa. 
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Izdajatelj časopisa je vsakokratni račun za obračunano provizijo po plačanih oglasih izvajalcu 

oglaševanja dolžan plačati v roku 30 dni po izstavitvi, ob pogoju, da so bili vsi objavljeni oglasi plačani. 

V kolikor oglas ni plačan, se plačilo za tisti del objave zadrži do plačila oglasa.  

 

O izbiri ponudnika bo izdajatelj vse prijavitelje pisno obvestil. Izdajatelj si pridržuje pravico, da to 

evidenčno naročilo zaključi tudi brez izbire ponudnika. 

 

Z izvajalcem oglaševanja se za obdobje trženja oglasnega prostora časopisa od maja do decembra 2022 

(7 številk) sklene pogodba o izvajanju storitve.  

 

Izvajalec oglaševanja se z oddajo ponudbe strinja z osnutkom pogodbe, ki je priloga tega povabila. 

 

Rok za oddajo ponudb je 3.5.2022 do 15.00 ure.  

Ponudbe morajo do tega roka prispeti na sedež izdajatelja, bodisi e-pošti ali pa morajo biti oddane 

osebno, v delovnem času izdajatelja. 

 

V kolikor so ponudbe oddane osebno na sedežu podjetja, morajo biti v zaprti ovojnici, iz katere je 

razvidno: 

• Naslov izdajatelja: RASG, d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah 

• Pripis: NE ODPIRAJ! Ponudba Ovtarjeve novice! 

• Naslov izdajatelja 

 

V primeru oddaje ponudbe po e-pošti mora biti pošta označena kot »Ponudba trženja oglasnega 

prostora Ovtarjeve novice«, in oddana na e-naslov: milojka@rasg.si  

 

Za vse morebitne dodatne potrebne informacije smo vam na razpolago na e-naslovu: milojka@rasg.si. 

 

 

Št. zadeve: 6090-0006/2022-1 RASG, d.o.o. 
Direktorica 
dr. Milojka Domajnko, l.r. 

V Lenartu, 25.4.2022 
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