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REVIJA VZDRŽEVALEC V LETU 2011 PRAZNUJE 30. OBLETNICO IZHAJANJA! 

 
 
 

• oglašujte v strokovni reviji Vzdrževalec  
 

Revija Vzdrževalec je strokovna revija, namenjena izobraževanju vzdrževalcev vseh profilov (v strojni, 
elektro, gradbeni, … stroki). Revijo ob vsakem izidu prejme okoli 1200 članov Društva vzdrževalcev 
Slovenije in naročnikov revije v več kot 200 podjetjih in ustanovah. Revija izhaja najmanj 4-, največ pa 
6-krat letno in sicer praviloma do konca februarja, aprila, junija, avgusta, oktobra in decembra.  

 
Posebej opozarjamo na dve številki revije: 
� oktobrski Vzdrževalec-Zbornik izide vsako leto ob ključnem dogodku leta – Tehniškem posvetu 
vzdrževalcev Slovenije (TPVS), ki se vsako leto v oktobru odvija na Rogli. Na dvodnevnem srečanju 
potekajo strokovna predavanja, katerih povzetki so objavljeni v Zborniku, obenem pa se na tem posvetu 
dogaja intenzivna sejemska dejavnost – predstavitev novih izdelkov in storitev s področja vzdrževanja. 
Cene oglasov v Zborniku so po sklepu IO DVS nekoliko višje, kot v preostalih številkah, vendar celoletnim 
naročnikom priznamo veljavne popuste!  
� k decembrskemu Vzdrževalcu pa vedno priložimo tudi koledar društva, kjer je prav tako mogoče 
oglaševati oziroma objaviti vaš logotip v dimenziji 9,5 x 3,5 cm (enojni logotip), 19 x 3,5 cm (dvojni logotip) 
ali 28,5 x 3,5 cm (trojni logotip). Celoletnim naročnikom priznamo veljavne popuste! 

 
Cene barvnih oglasov na različnih pozicijah revije so navedene v spodnjem ceniku. Vse cene so v EUR 
brez DDV. Vsem, ki bodo v letu 2011 v naši reviji objavili več kot en oglas, za objavo oglasa v dveh 
številkah revije ponujamo 5%, za letni zakup oglasnega prostora v vseh številkah pa 15% popusta!
    

CENIK OGLASOV V REVIJI VZDRŽEVALEC 2011 
 

Pozicija in dimenzija oglasa Cena  Cena v Zborniku 
Naslovnica A4 680 840 

Zadnja stran A4 365 450 

Druga in predzadnja stran A4 320 400 

Notranja stran A4 280 360 

Notranja stran A5 200 280 

Notranja stran 1/3 110 160 

Reklamni članek A4  140 180 

Reklamni članek A5 100 140 

Vložni list v revijo (različne dimenzije) 365 450 

Ostale oblike oglaševanja (po želji naročnika) po dogovoru po dogovoru 

Objava logotipa na koledarju (enojni, dvojni, trojni) 480 / 920 / 1.340 / 
 
Naročila za oglaševanje sprejemamo po mailu, faxu, telefonu ali osebno na zgoraj navedenih naslovih, 30 dni pred izdajo. Oglase v 
ustreznem formatu (.TIF, .JPG, .EPS, …) in ločljivosti najmanj 300 dpi sprejemamo do 15 dni pred objavo. Oglase vam lahko tudi 
oblikujemo; cena oblikovanja oglasa formata A4 je 126 €, formata A5 pa 85 €, v Zborniku pa 160 €. 

 
 

• oglašujte na spletni strani www.drustvo-dvs.si 
 

CENIK OGLAŠEVANJA NA SPLETNI STRANI DVS www.drustvo-dvs.si 
 

Dimenzija oglasa Cena / mesec 
Mali oglas (logotip ali oglas dimenzije 180 x 60 s povezavo na spletno stran naročnika) 50 

Srebrni oglas (logotip ali oglas dimenzije 180 x 60 s povezavo na spletno stran naročnika) 75 

Zlati oglas (logotip ali oglas dimenzije 468 x 60 s povezavo na spletno stran naročnika) 100 

Letni oglas (logotip ali oglas dimenzije 468 x 60 s povezavo na spletno stran naročnika) 600 (letno) 
 
Pozicije spletnih oglasov si lahko ogledate na linku http://www.drustvo-dvs.si/ftp/Spletno_oglasevanje.pdf. Naročila in oblikovane 
oglase sprejemamo po mailu (branko.casar@drustvo-dvs.si ali tajnik@drustvo-dvs.si). Oglase vam lahko tudi oblikujemo; cena 
oblikovanja oglasa je 50 €. 
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NAROČILNICA ZA OGLAŠEVANJE V LETU 2011 
 
 

• naročamo oglaševanje v strokovni reviji Vzdrževalec v letu 2011 (označite v tabeli):  
 
Cene barvnih oglasov na različnih pozicijah revije so navedene v spodnjem ceniku. Vse cene so v EUR brez 
DDV. Cene oglasov v reviji Vzdrževalec, ki izide oktobra ob vsakoletnem Tehniškem posvetu vzdrževalcev 
Slovenije (revija Vzdrževalec-Zbornik) so nekoliko višje, vendar celoletnim naročnikom priznamo veljavne 
popuste! Vsem, ki bodo v letu 2011 v naši reviji objavili več kot en oglas, za objavo oglasa v dveh številkah 
revije ponujamo 5%, za letni zakup oglasnega prostora v vseh številkah pa 15% popusta! 

 
termini in številke izdaj 2011 

Pozicija oglasa 
 

Dimenzija 
oglasa 

Cena 
 

Cena 
Zbornik 

februar 
‘11 

april 
‘11 

junij  
‘11 

avgust 
'11 

oktober 
'11 

december 
'11 

    139 140 141 142 143 144 
Naslovnica  A4 680 840     *R  

Zadnja stran  A4 365 450 *R *R *R *R *R *R 

Druga stran  A4 320 400 *R *R *R *R *R *R 

Predzadnja stran  A4 320 400       

Notranja stran  A4 280 360       

Notranja stran  A5 200 280       

Notranja stran  1/3 110 160       

Reklamni članek  A4 140 180       

Reklamni članek  A5 100 140       

Vložni list, zloženka različno 365 450       

Logotip na koledarju*  9,5 x 3,5  480 - -  - - -  

Logotip na koledarju* 19 x 3,5  920 - -  - - -  

Logotip na koledarju* 28,5 x 3,5  1.340 - -  - - -  
* logotip na koledarju – samo december 
* R – že oddano v letu 2011 

 
 

• naročamo oglaševanje na spletni strani www.drustvo-dvs.si (označite v tabeli):  
 
Pozicije spletnih oglasov si lahko ogledate na linku http://www.drustvo-dvs.si/ftp/Spletno_oglasevanje.pdf. 
Cene so v EUR brez DDV. 
 

Pozicija oglasa 
 

Dimenzija 
oglasa 

Cena / 
mesec 

Naročilo 

Mali oglas (logotip ali oglas dimenzije 180 x 60 s povezavo na spletno stran naročnika)  180 x 60 50  

Srebrni oglas (logotip ali oglas dimenzije 180 x 60 s povezavo na spletno stran naročnika)  180 x 60 75  

Zlati oglas (logotip ali oglas dimenzije 468 x 60 s povezavo na spletno stran naročnika) 468 x 60 100  

Letni oglas * (logotip ali oglas dimenzije 468 x 60 s povezavo na spletno stran naročnika) 468 x 60 600  
* letni oglas - cena je za celo leto 

 
 

PODATKI O NAROČNIKU OGLAŠEVANJA: 
 
NAZIV PODJETJA:   
NASLOV PODJETJA:   
ID za DDV:  
KONTAKTNA OSEBA:  
TELEFON / GSM / E-MAIL:  
DATUM, PODPIS, ŽIG:  

 
 
PROSIMO, DA PODPISANO NAROČILNICO VRNETE NA: 
  

E-mail Naslov Fax 
tajnik@drustvo-dvs.si DRUŠTVO VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana 01 5113 007 
 


