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Cenik storitev za dejavnost plakatiranja – oglasna mesta v Občini Krško 

 

CPT Krško, na podlagi najemne pogodbe z Občino Krško razpolaga s trinajstimi oglasnimi lokacijami za 

malo plakatiranje, na katerih izvaja storitev plakatiranja. Na vsako plakatno mesto lahko nalepimo 4 x 

B1 plakat – pokončni format ali plakat B0 ležeče postavitve. 

Cenik za komercialne vsebine, podjetja in tržne dejavnosti: 

Storitev 
Cena brez 

DDV/plakat/dan 
22% DDV 

Cena z 
DDV/plakat/dan 

Število plakatov 1 do 5  6 do 13 1 do 5  6 do 13 1 do 5  6 do 13 

Najem plakatnega mesta in lepljenje 
plakata (1 kom) - do dimenzije B1 - 
pokončno (70 x 100 cm) 

0,98 0,85 0,22 0,19 1,20 1,04 

Najem plakatnega mesta in lepljenje 
plakata (1 kom) - dimenzije B0 - ležeče 
(140 x 100 cm) 

2,20 2,00 0,48 0,44 2,68 2,44 

Najem plakatnega mesta in lepljenje 
plakata (1 kom) - dimenzije 200 x 140 
cm (pokončen format) 

2,70 2,34 0,59 0,51 3,29 2,85 

 

Cenik za brezplačne vsebine, ki jih oglašujejo društva, neprofitne organizacije, javni zavodi in druge 

neprofitne organizacije s sedežem v Občini Krško (vsebine, kjer je vstop prost). 

Storitev 
Cena brez 

DDV/plakat/dan 
22% DDV 

Cena z 
DDV/plakat/dan 

Število plakatov 1 do 5  6 do 13 1 do 5  6 do 13 1 do 5  6 do 13 

Najem plakatnega mesta in leplenje 
plakata (1 kom) - do dimenzije B1 - 
pokončno (70 x 100 cm) 

0,69 0,6 0,15 0,13 0,84 0,73 

Najem plakatnega mesta in leplenje 
plakata (1 kom) - dimenzije B0 - ležeče 
(140 x 100 cm) 

1,54 1,4 0,34 0,31 1,88 1,71 

Najem plakatnega mesta in lepljenje 
plakata (1 kom) - dimenzije 200 x 140 
cm (pokončen format) 

1,90 1,65 0,42 0,36 2,31 2,01 
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Oglasno mesto omogoča oglaševanje do štirih ločenih oglaševalskih kampanj. 
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Lokacij oglasnih panojev: 

Zap. 

št. 

Število oglasnih 

mest 

Ulica Parc. št. Katastarska 

občina [k.o.] 

Opis lokacije Dodeljeno 

število mest za 

plakate do 1 m2 

1. 1 oglaševalsko 

mesto  

Cesta 4. julija, 

Krško  

276/2  Stara vas  Videm – nasproti bivšega 

doma upokojencev [čez 

cesto pri bloku]  

1 

2. 1 oglaševalsko 

mesto  

Papirniška ulica, 

Krško  

455/2  Stara vas  Na križišču k papirniški ulici  
1 

3. 1 oglaševalsko 

mesto  

Cesta krških žrtev, 

Krško  

986/37  Leskovec  Pri šolskem centru Krško-

Sevnica [čez v križišču pri 

makadamskem parkirišču]  

1 

4. 1 oglaševalsko 

mesto  

Gubčeva ulica, 

Krško  

984/33  Leskovec  Pri AP na Gubčevi ulici, 

nasproti družbe Kostak d.d.  
1 

5. 1 oglaševalsko 

mesto  

Cesta 4. julija, 

Krško  

844/2  Stara vas  Pri krožnem križišču na 

Vidmu, izvoz proti Zdolam  
1 

6. 1 oglaševalsko 

mesto  

Cesta 4. julija, 

Krško  

762/16  Stara vas  Na križišču pri hotelu City  
1 

7. 1 oglaševalsko 

mesto (dvostrano) 

Zdolska cesta, 

Krško  

448/31  Stara vas  Pri trgovini Resa  
1 

8. 1 oglaševalsko 

mesto  

Cesta 4. julija, 

Krško  

1/10  Videm  Pri podjetju ECE d.o.o.  
1 

9. 1 oglaševalsko 

mesto  

Kolodvorska ulica, 

Krško  

815  Stara vas  Pri železniški postaji Krško  
1 

10. 1 oglaševalsko 

mesto (dvostrano) 

Cesta krških žrtev, 

Krško  

2955/15  Krško  Pri odcepu za Narpel  
1 

11. 1 oglaševalsko 

mesto  

Kolodvorska ulica  202/10  Stara vas Tržnica Videm – pri 

glasbeni šoli  
1 

12. 1 oglaševalsko 

mesto  

Ulica mladinskih 

delovnih brigad  

827/18  Leskovec  Pri gostilni Kunst  
1 

13 1 oglaševalsko 

mesto 

Cankarjeva ulica 450/7 Stara vas Križišče med Cankarjevo in 

Zdolsko ulico 
1 

14 1 oglaševalsko 

mesto (dvostrano) 

Ulica 11. 

Novembra  

*57 Leskovec Pri gasilskem domu 
1 
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Pogoji sodelovanja: 

- Plakatiranje se izvaja na podlagi »Splošnih pogojev sodelovanja« 

- Plakatiranje se izvaja ob torkih – osnovni termin plakatiranja je od torka do torka (7 dni) 

oziroma od torka do naslednjega četrtka (10 dni) 

- Osnova za obračun plakatiranja je pokončno plakatno mesto B1 (70 x 100 cm) (tudi v primeru 

manjšega plakata npr. A2) 

- Standardni plakat je 70 x 100 cm (B1 – pokončno) 

- Naročnik mora dostaviti plakate najkasneje dva delovna dneva pred pričetkom plakatiranja 

- Zaradi vzdrževanja plakatnih mest je dobro, da naročnik dostavi še enega oziroma dva 

rezervna plakata 

Naročila za plakatiranje se sprejemajo izključno v pisni obliki. Kupec na podlagi naročila v roku največ 

treh delovnih dni prejme ponudbo oz. predračun. 

Za pripravo ponudbe mora naročnik navesti: točen naziv oglasne akcije, podatke naročnika, trajanje 
oglasne akcije z natančno navedbo datuma njenega začetka in zaključka (v skladu z veljavnim 
koledarjem plakatiranja). Spremembe ali dopolnitve naročila morajo biti posredovane v pisni obliki. V 
primeru, da naročnik ne navede točnega naziva oglasne akcije, CPT Krško ne odgovarja za morebitna 
odstopanja v sami izvedbi oglaševanja. Stroški izvedbe oglasne akcije se poravnajo vnaprej na podlagi 
ponudbe, ki je hkrati tudi predračun. oz. na osnovi prejete naročilnice javnega zavoda. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na: 07 490 22 20 ali na: info@cptkrsko.si. 
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