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CENIK OGLAŠEVANJA 

 
 

1. Oglaševanje: posebne ugodnost za člane OOZ Kamnik in ostale člane OZS 

Vrsta storitve 
popust za člane OOZ 

Kamnik (%) 

popusti za 

ostale člane 

OZS (%) 

notranjost podjetniških novic (mesečne e-novice in 1-2x 

letne tiskane novice) 
45 30 

oglaševanje v tiskanih podjetniških novicah - OVITEK, 

barvni oglas 
50 40 

objava 1 stran članka v e- novicah ali tiskanih novicah 

brezplačno 1x letno v e-

novicah + trajna objava na 

spletu, v tiskanih 70 % 

popusta 

 30% e-novice, 40 

% tiskane novice 

objava 2 strani članka v e-novicah ali tiskanih novicah 50 40 

vlaganje izdelanih letakov in reklam v tiskano glasilo 85 60 

glavni banner na vstopni strani (1600px x 400px);  

1-mesečni zakup 
10 3 

glavni banner na vstopni strani (1600px x 400px);  

6-mesečni zakup 
18 10 

glavni banner na vstopni strani (1600px x 400px);  

12-mesečni zakup 
25 15 

banner na vstopni strani v rubriki Dobro je biti član« 

(508px x 325px); 1-mesečni zakup 
10 3 

banner na vstopni strani v rubriki Dobro je biti član« 

(508px x 325px); 6-mesečni zakup 
18 10 

banner na vstopni strani v rubriki Dobro je biti član« 

(508px x 325px); 12-mesečni zakup 
25 15 

namestitev poslovnih vizitk v posebnem stenskem 

predalčku 
brezplačno 30 

namestitev letakov format max A4 v stojalu brezplačno 30 

mali oglasi - objava + 4x newsletter  brezplačno brezplačno 

samostojni newsletter brezplačno 40 

predstavitev podjetja/ produkta na podjetniških druženjih brezplačno 50 

najem dvorane 15 €/h 10 

Predstavitev podjetja/ produkta v tiskanem katalogu članov 
Osnovni vpis brezplačno,  

oglaševanje po ceniku za člane  
Ogl. po cenilu za  
člane OZS 

 

Navedene cene v ceniku ne vsebujejo 22 % DDV. 
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2. Redne cene za oglaševanje v Podjetniških novicah OOZ Kamnik 

 

Podjetniške novice OOZ Kamnik so namenjene informiranju članov. V novicah objavljamo 

novosti na področju zakonodaje, izobraževalne in družabne dogodke OOZ Kamnik in OZS, 

novosti na strokovnih področjih in druge zanimive prispevke povezane s podjetništvom ali 

vsakdanjim življenjem. 

 

Podjetniške novice izdajamo v e-obliki 10 - 12-krat letno, 1 - 2-krat letno pa podjetniške 

novice natisnemo.  

 

Člani OZS in člani OOZ Kamnik oglašujejo ceneje! 
 

Notranjost podjetniških novic 
(* Barvni tisk) 

 

 

mesečne  

e-novice 

tiskane 

novice* 

½ strani 55 € 95 € 

1/1 stran 87 € 150 € 

2/1 strani 130 € 275 € 
 

 

Oglaševanje v tiskanih podjetniških novicah - OVITEK 
(* Barvni tisk) 

 

prva stran ovitka 1/1 395 € 

zadnja stran ovitka 1/1 395 € 

druga stran ovitka 1/1 280 € 

tretja stran ovitka 1/1 280 € 
 

 

Druge vrste oglaševanja v podjetniških novicah 
 

1 stran članka v novicah  

 (cca. 3000 znakov + 2 barvni sliki) 215 € 

2 strani članka v novicah 

 (cca. 7000 znakov + 3-4 barvne slike) 395 € 

vlaganje izdelanih letakov in 

reklam v tiskano glasilo 

120 € 
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3. Redne cene za oglaševanje na spletnih straneh OOZ Kamnik 

 

Glavni banner na vstopni strani (1600px x 400px)      1-mesečni zakup   85 € 

Glavni banner na vstopni strani (1600px x 400px)      6-mesečni zakup 350 € 

Glavni banner na vstopni strani (1600px x 400px)     12-mesečni zakup 515 € 

 

Banner na vstopni strani v rubriki »Dobro je biti član« (508px x 325px) 

(+ obvezna posebna ponudba za člane OOZ Kamnik)        1-mesečni zakup   95 € 

6-mesečni zakup 160 € 

         12-mesečni zakup 280 € 

 

V zakupljenem obdobju oglaševanja v mesečnih e-novicah opozorimo na ponudbo 

oglaševanega podjetja. 

 

Banner na podstraneh (izbor podstrani v dogovoru, ponudbo pripravimo individualno) 

Objava v zavihku »Katalog članov« je rezervirana samo za predstavitve in oglaševanje članov 

in je zanje tudi brezplačna. 

 
 

4. Druge možnosti 

 

Namestitev poslovnih vizitk v stenskem predalčniku 20 €/ mesec 95 €/leto 

Namestitev letakov format max A4 v stojalu 30 €/ mesec 150 €/leto 

Mali oglasi - objava + 4x newsletter  120 €/ oglas 
 

Objava ponudbe/ povpraševanja na spletnih straneh  
  

v rubriki ponudba/ povpraševanje obrtnikov in podjetnikov 
  

4 x objava oglasa v tedenskem newsletter sporočilu članom 
  

Samostojni newsletter 0,45 €/e-naslov 
 

e-pošta s samostojno vsebino naročnika z navedbo  »promocijsko besedilo« 
  

Predstavitev podjetja/ produkta na podjetniških druženjih  

podjetnikov 
250 €/ srečanje 

 

vabilo podjetnikom po e-pošti, izvedba v prostorih OOZ Kamnik 
  

Predstavitev podjetja/ produkta v tiskanem katalogu članov 
Cene oglaševanja v  
novicah + 30 %  

Katalog se deli na sejmih in drugih masovnih prireditvah 
  

 

 

5. Najem dvorane za sestanke ali izobraževalne dogodke 
 

Začetna ura najema  62,59 € 

Vsaka naslednja ura  25 € 
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6. Oblikovanje oglasa ali priprava oglasnega besedila 

 Oglas za tiskane podjetniške novice  80 € 

 Oglas za e-podjetniške novice  50 € 

 Oglas za spletno stran    50 €   

 Priprava besedila – priprava ponudbe 

 
Navedene cene v ceniku ne vsebujejo 22 % DDV. 

 

 

 

 

 

 

 

Potrjeno na Upravnem odboru OOZ Kamnik, 19.9.2018 


