
Revija Obrtnik podjetnik je strokovna revija, 
namenjena obrtnikom in podjetnikom, ki 
spremlja dogajanje v poslovnem svetu, Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije in strokovnih 
sekcijah znotraj zbornice. 

Obrtnik podjetnik doseže 

31.000 rednih mesečnih 
naročnikov!

To so obrtniki in podjetniki, lastniki in 
direktorji v mikro, malih in srednje velikih 
podjetjih, ki imajo nadpovprečno kupno moč.

CENIK OGLASNEGA PROSTORA v letu 2019
Notranjost
velikost v milimetrih (širina x višina)

Ovitek
Dimenzija strani je 210 x 278 milimetrov 

1/12 (dvanajstina) strani 55 x 55 250 EUR

1/6 (šestina) strani  115 x 55 ali 55 x 115 470 EUR

1/4 (četrtina) strani 175 x 55 ali 55 x 175 830 EUR

1/3 (tretjina) strani 115 x 115 ali 55 x 232 ali 175 x 75 1.040 EUR

1/2 (polovica) strani 175 x 115 ali 115 x 175 1.300 EUR

2/3 (dve tretjini) strani 115 x 232 ali 175 x 150 1.650 EUR

1/1 (ena) stran* 210 x 278 2.100 EUR

2/1 (dve) strani* 420 x 278 3.500 EUR

2 zaporedna oglasa  10 %

3 do 6 zaporednih oglasov 15 %

7 do 9 zaporednih oglasov 20 %

10 in več zaporednih oglasov 25 %

Popusti se ne seštevajo!

Borza malih oglasov

Ugodnosti za stalne oglaševalce 
Zaporedne objave istega oglasa prinesejo popust: 

Frekvenca: mesečnik
Naklada: 31.000 izvodov
Format revije: 210 x 278 milimetrov 
Izid: med 5. in 10. v mesecu
Rezervacija oglasnega prostora: do 20. v mesecu
Oddaja neoblikovanega materiala za oglas: do 20. 
v mesecu
Oddaja oblikovanega oglasa: do 25. v mesecu
Sprejem oglasnega materiala: revija.obrtnik@ozs.si

Formati oglasnega materiala: PDF, TIFF in EPS 
(CMYK/300 dpi)
Preklic oglaševanja: do 25. v mesecu  
(za poznejše preklice zaračunamo 30% cene oglasa)

Odgovorna urednica: eva.mihelic@ozs.si 
Tajništvo uredništva: revija.obrtnik@ozs.si
Spletna stran: www.ozs.si/obrtnik

Revija Obrtnik podjetnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI62841220, matična številka: 5147409

www.ozs.si

Cenik velja od meseca januarja 2019. 
Vse navedene cene so v evrih in ne vključujejo 22% DDV.

Oglasno trženje – telefon: 01 58 30 507, e-pošta: revija.obrtnik@ozs.si

Največja in najbolj brana 
slovenska poslovna revija!

*Celostranski oglasi morajo imeti 5 milimetrov dodatka

Zadnja stran ovitka* 2.900 EUR

Druga stran ovitka* 2.500 EUR

Tretja stran ovitka* 2.300 EUR

Mali oglas do največ 5 centimetrov višine v stolpcu (črno-bel) 19 EUR/cm

Mali oglas do največ 5 centimetrov višine v stolpcu (barven) 32 EUR/cm 


