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NOTRANJOST INFORMATORJA - 
DVOBARVNA

Opis ZA ČLANE OOZ 
(z DDV)

ZA NEČLANE 
(z DDV)

1 stran 
(170x262), (210x297) 
+ 3mm za porezavo 

60,00 € 120,00 €

½ strani 
(170x128) – ležeča, 
(83x262) – pokončna

45,00 € 85,00 €

1/3 strani (170x83) 30,00 € 60,00 €

1/4 strani (82x128) 25,00 € 50,00 €

1/8 strani (82x61) 20,00 € 40,00 €

PLATNICA 
ZADNJA STRAN ZUNANJA BARVNA

Opis ZA ČLANE OOZ 
(z DDV)

ZA NEČLANE 
(z DDV)

1 stran 
(170x262), (210x297) 
+ 3mm za porezavo 

150,00 € 300,00 €

½ strani 
(170x128) – ležeča, 
(83x262) – pokončna

110,00 € 220,00 €

1/3 strani (170x83) 80,00 € 160,00 €

1/4 strani (82x128) 60,00 € 120,00 €

1/8 strani (82x61) 50,00 € 100,00 €

PLATNICA NOTRANJOST BARVA

Opis ZA ČLANE OOZ 
(z DDV)

ZA NEČLANE 
(z DDV)

1 stran 
(170x262), (210x297) 
+ 3mm za porezavo 

125,00 € 250,00 €

½ strani 
(170x128) – ležeča,  
(83x262) – pokončna

90,00 € 180,00 €

1/3 strani (170x83) 65,00 € 130,00 €

1/4 strani (82x128) 50,00 € 100,00 €

1/8 strani (82x61) 40,00 € 80,00 €

VLOŽENE PUBLIKACIJE

Opis ZA ČLANE OOZ 
(z DDV)

ZA NEČLANE 
(z DDV)

Do vključno 20g 70,00 140,00
Od 20g do vključno 50g 90,00 180,00

MALI OGLASI 
NOTRANJOST (DVOBARVNA)

Opis ZA ČLANE OOZ 
(z DDV)

ZA NEČLANE 
(z DDV)

Mali oglasi
(do 30 besed)

12,50 €*
*2 x v letu brezplačno 25,00 €

*Mali oglas je natisnjen z vključenim polnim nazivom in naslovom 
oglaševalca.

VIZITKA (PLATNICA NOTRANJA 
PREDZADNJA STRAN-BARVNA).

Opis ZA ČLANE OOZ 
(z DDV)

ZA NEČLANE 
(z DDV)

Vizitka (90mm x 30 mm) 24,00 €* 48,00 €**

*Prva objava brezplačno.
** V primeru treh objav, eno objavo podarimo.

Dodatni popusti:

- Za avansno plačilo oglasa nudimo 5% popust.
- Za 2-4-kratno zaporedno oglaševanje vam pri nasledn-

jem enakem oglaševanju nudimo 10% popusta
- Za 5-6-kratno zaporedno oglaševanje vam pri nasledn-

jem enakem oglaševanju nudimo 15% popusta
- V primeru sklenitve letne pogodbe o oglaševanju nu-

dimo 20% popusta
- Za več kot 6-kratno oglaševanje vam en enak oglas po-

darimo. 
- V mesecu januarju se izvede žreb med vsemi oglaševalci 

minulega leta. Izžrebanec prejme brezplačen barvni 
oglas v notranjosti platnice (1/2 strani). Večkrat kot 
med letom oglašujete, večje možnosti imate, da ste 
izžrebani.

- Posamezni popusti se med seboj izključujejo.

Pogoji oglaševanja:

- Objavi se samo oglas, ki je bil naročen s pisno naročil-
nico

- Na naslovnici se ne oglašuje
- Dostava oglasnega gradiva najkasneje do 25. v mesecu 

za številko, ki izide v naslednjem mesecu (po elektron-
ski pošti, CD-ju ali USB ključu)

- Vsebina objavljenih oglasov ne sme biti v nasprotju z 
veljavnimi predpisi in ne sme biti nedostojna ali zavaja-
joča. 

- Oglasov s politično vsebino ne objavljamo
- Oglasi morajo biti v formatu PDF. Tekst naj bo v vektor-

ski obliki.
- Vse slike in barve (besedilo, podlage, okvirji), morajo 

biti v modusu CMYK (procesne barve, pripravljene za 
tisk)

- Preden slike postavite v oglas, jih je treba primerno ob-
rezati 

- Pripraviti v velikosti 1:1 v ločljivosti 300 dpi

Cenik velja 
od 1. marca 2012


