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MLADINA
OSREDNJI POLITIČNI TEDNIK ŽE OD LETA 1943.

1. Naklada in doseg.

Povprečna tiskana naklada: 21.507.
Povprečna prodana naklada: 14.716.
Doseg: 78.000.

2. Mladinini bralci izstopajo iz slovenskega povprečja.

Sodijo v definiran in tržno zanimiv segment prebivalstva. Iz slovenskega povprečja 
(10 do 75 let) bralci Mladine izstopajo po tem, da:

zasedajo vodstvene položaje v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 
prebivalstva s tem dohodkom, imajo tudi veliko kupno moč,
so delovno aktivni, polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so nadpovprečno izobraženi, več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 
se še šolajo (indeks 185),
četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu novega avtomobila (indeks 135),
niso aktivni le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

3. Zanimive ciljne skupine.

MLADINA

% stolpec Indeks

Ženske z neto OD več kot 1.030 €   5,5 % 245

Moški 16 do 45 let 40,1 % 169

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu 19,3 % 150

Ženske 30 do 50 let   3,4 % 119

 Vir: Valicon, NRB 2008; SOZ, RPN 2008.
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»Mladina GLOBAL skuša v času, ko se je branje 
omejilo na spletno brskanje, panično srfanje po 
člankih, klikanje in skakanje z ene spletne strani na 
drugo, zadovoljiti potrebo po dobrem branju, po dobri 
publicistiki – po temeljnih člankih, ki bi jih bralec na 
sodobni informacijski avtocesti zlahka spregledal. 
Obenem skuša odigrati vlogo bralčevega selektorja 
velikih zgodb, do katerih bralec, pa najsi bo še tako 
pozoren, verjetno ne bi prišel.«  

Marcel Štefančič, urednik

Osnovni podatki o reviji:

Mesečna revija z izborom najboljših člankov iz svetovnega tiska: 

IZBOR NAJBOLJŠIH ČLANKOV IZ SVETOVNEGA TISKA.

ODGOVORNI UREDNIK: Marcel Štefančič, jr. 

OBSEG: približno 112 strani
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»Mladina GLOBAL skuša v času,  ko se je branje 
omejilo na spletno brskanje, panično srfanje po 
člankih, klikanje in skakanje z ene spletne strani na 
drugo, zadovoljiti potrebo po dobrem branju, po dobri 
publicistiki – po temeljnih člankih, ki bi jih bralec na 
sodobni informacijski avtocesti zlahka spregledal. 
Obenem skuša odigrati vlogo bralčevega selektorja 
velikih zgodb, do katerih bralec, pa najsi bo še tako 
pozoren, verjetno ne bi prišel.«  

Marcel Štefančič, urednik

Osnovni podatki o reviji:

Mesečna revija z izborom najboljših člankov iz svetovnega tiska: 

IZBOR NAJBOLJŠIH ČLANKOV IZ SVETOVNEGA TISKA.

ODGOVORNI UREDNIK: Marcel Štefančič, jr. 

OBSEG: približno 112 strani

POVPREČNA TISKANA NAKLADA: 12.000

CENA V PROSTI PRODAJI: 3,90 EUR
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% stolpec Indeks

Ženske z neto OD več kot 1.030 €   5,5 % 245

Moški 16 do 45 let 40,1 % 169

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu 19,3 % 150

Ženske 30 do 50 let   3,4 % 119

 Vir: Valicon, NRB 2008; SOZ, RPN 2008.
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MLADINA
OSREDNJI POLITIČNI TEDNIK ŽE OD LETA 1943.
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jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 
prebivalstva s tem dohodkom, imajo tudi veliko kupno moč,
so delovno aktivni, polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so nadpovprečno izobraženi, več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 
se še šolajo (indeks 185),
četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu novega avtomobila (indeks 135),
niso aktivni le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

3. Zanimive ciljne skupine.

MLADINA

% stolpec Indeks

Ženske z neto OD več kot 1.030 €   5,5 % 245

Moški 16 do 45 let 40,1 % 169

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu 19,3 % 150

Ženske 30 do 50 let   3,4 % 119

 Vir: Valicon, NRB 2008; SOZ, RPN 2008.

Cenik_2009_Mladina_Popravljeno.indd   2 11/20/08   6:04:30 PM

2

MLADINA
OSREDNJI POLITIČNI TEDNIK ŽE OD LETA 1943.

1. Naklada in doseg.

Povprečna tiskana naklada: 21.507.
Povprečna prodana naklada: 14.716.
Doseg: 78.000.

2. Mladinini bralci izstopajo iz slovenskega povprečja.

Sodijo v definiran in tržno zanimiv segment prebivalstva. Iz slovenskega povprečja 
(10 do 75 let) bralci Mladine izstopajo po tem, da:

zasedajo vodstvene položaje v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 
prebivalstva s tem dohodkom, imajo tudi veliko kupno moč,
so delovno aktivni, polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so nadpovprečno izobraženi, več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 
se še šolajo (indeks 185),
četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu novega avtomobila (indeks 135),
niso aktivni le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

3. Zanimive ciljne skupine.

MLADINA

% stolpec Indeks

Ženske z neto OD več kot 1.030 €   5,5 % 245

Moški 16 do 45 let 40,1 % 169

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu 19,3 % 150

Ženske 30 do 50 let   3,4 % 119

 Vir: Valicon, NRB 2008; SOZ, RPN 2008.

Cenik_2009_Mladina_Popravljeno.indd   2 11/20/08   6:04:30 PM

4

PRILOGE
Vsak mesec poleg rednih številk uredništvo Mladine pripravi tudi specializirano prilogo 
tednika Mladina.

1. Mladinina priloga Bivanje. (izide: 20. februar, 17. april, 19. junij, 23. oktober)
To ni še ena priloga o nepremičninah ali opremi stanovanj, ampak profesionalni izdelek, pri 
pripravi katerega sodelujejo vodilni pisci in strokovnjaki za bivanje in bivanjsko kulturo. Arhi-
tekti, finančniki, oblikovalci, poznavalci trendov in naši sodelavci v Londonu, Bruslju in Parizu. 

2. Mladinina priloga Živeti.  (izide: 23. januar, 20. marec, 22. maj, 18. september)
Prvič izide januarja, nato marca, maja in septembra – je zasnovana kot tista revija, ki jo 
bodo hoteli imeti bralci ves čas na dosegu roke. Vsaka posamezna številka je namenjena 
različnim dejavnostim v prihajajočih mesecih. Od najboljše razstave v Benetkah do novih 
vzgojnih metod za otroke v Franciji. Od najboljšega balzamičnega kisa do hiše na Goričkem. 
Od drobnega veselja, zbirke starih bedžev, do koncerta v Berlinu. Od skrbi za ostarele 
starše do najboljše zbirke na i-podu. Od zadnjega tehnološkega hita, najboljše televizije, 
telefona do najboljših vloženih kumaric.

3. Mladinina priloga Znanje. (izide: 28. avgust)
Posebna priloga o izobraževanju in nadaljevanju študija, s posebnim poudarkom na bolonj-
skem procesu in njegovih pozitivnih in negativnih vidikih, možnostih dodiplomskega in podi-
plomskega študija ter pomenu vseživljenjskega izobraževanja, s poudarkom na generacijah, 
starih od 25 do 45 let.

4. Mladinina priloga Denar. (izide: 20. november)
Kako upravljati premoženje? Kako gospodariti z denarjem? Kako ga zaščititi, kako plemenititi? 
Priloga Denar izide enkrat na leto, in sicer novembra. 

5. Mladinina priloga 200+. (izide: 24. december)
Vsako leto z zadnjo številko Mladine izide tudi posebna priloga 200+ (številka v naslovu se 
spreminja glede na prihajajoče leto, letos decembra tako izide priloga Mladina 2009). To 
prilogo dobijo oboji, bralci Mladine in bralci revije Monitor. Priloga je novost na slovenskem 
trgu, Mladina pa sledi zgledu najboljših revij in časopisov po vsem svetu, ki ob koncu leta 
izdajo prilogo s priporočili uredništva in izbranih strokovnjakov. Kaj je treba videti leta 
2009? Katere tehnične novosti je preprosto treba imeti? Katero vino je treba poskusiti? 
Katero destinacijo je treba obiskati? Kateri film je treba videti? Katero knjigo bodo vsi brali? 
Kateri modni dodatek je treba imeti?

6. Cenik prilog in ponudba oglasnih mest v prilogah Mladine.

OGLASNI PROSTOR PRILOGE MLADINA

Dimenzija v mm Redna cena oglasa v ¤

2/1 dvostranski oglas v prilogi 432 x 284 3.000 € + 20 % DDV

1/1 celostranski oglas v prilogi 214 x 284 2.100 € + 20 % DDV

1/2 polstranski oglas v prilogi 194 x 126 1.200 € + 20 % DDV

1/4 četrtstranski oglas v prilogi 194 x 58 650 € + 20 % DDV
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L`Espresso, Le Point, The Daily Beast, The International Herald Tribune, Der 
Spiegel, Atlantic Monthly, Die Zeit, L`Equipe, The New York Times Magazine, 
Texas Monthly, Prospekt, Fast Company Magazine, Psychology Today, France 
Football, Rolling Stone, New Scientist, Slate, Psychology Today, The New York 
Times Style Magazine, New York Review of Books … 

Disneyland groze  I  Intervju z Eminemom  I  Vrnitev Leva Tolstoja  I  Bush 2.0

I Z B O R  N A J B O L J Š I H  Č L A N K O V  I Z  S V E T O V N E G A  T I S K A

Seks 
na Vitezovem dvoru
Temna plat Berlusconijevega razvrata. 
Bo kdo potegnil ročno?

JANUAR 2011   
CENA 3,90 €

ZAKAJ JIH NIKOLI 
NE POKOPLJEMO?

O mrtvih 
vse najslabše

ČIGAVI BODO 
NARAVNI VIRI? 
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OGLASNI PROSTOR GLOBAL

Cenik in ponudba oglasnih mest v reviji GLOBAL
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Cena v ¤ Dimenzija v mm Cena / tisoč v ¤

MLADINA

so , več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 

MLADINA

zasedajo  v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
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MLADINA

porezavo.

206x135 mm 119x245 mm 58x245 mm 180x81 mm

  119x119 mm       180x61 mm

 Cena v €  Dimenzija v mm

Ovitek 4* 2.900 203x271

Ovitek 3* 2.300 203x271

Ovitek 2* 2.500 203x271

2/1 dvojna notranja stran* 3.200 406x271

1/1 notranja stran* 2.200 203x271

1/1 notranja stran 2.200 180x245

1/2 ležece 1.300 180x122

1/2 ležece (živi rob)* 1.300 203 x135

2/3 pokoncna 1.600 119x245

1/3 ležeca 800 180x81

1/3 pokoncna 800 58x245

1/4 ležeca 700 180x61

1/4 kocka 700 119x119

1/2
ležece

1/2
ležece
(živ rob)*

pokoncno
1/3
pokoncno

1/3
ležece

2/3

pokončno
1/3
ležeče

 

1/4
ležece

1/4 
kocka 

2/1 dvojna 
notranja 
stran*

Ovitek 4*
Ovitek 3*
Ovitek 2*
1/1*

* Pri oglasih je potrebno upostevati dodatnih 5mm za  porezavo.

** Posebna postavitev: + 30 % osnovne cene oglasnega prostora

*** Mozni paketni zakupi oglasov po dogovoru.

 na notranjih straneh ustrezne  dimenzije.

4. Cenik in ponudba oglasnih mest v reviji Monitor.

OGLASNI PROSTOR MONITOR

Cena v ¤ Dimenzija v mm

Ovitek 4* 2.090

Ovitek 3* 1.460

Ovitek 2* 1.745

Ovitek 2 z zavihkom*   3.390

2/1 dvojna notranja stran* 2.174 2 x (210 x 297)

1/1 notranja stran* 1.260

2/3 pokončno 966

1/2 ležeče 825

1/3 630 57,3 x 265 / 118,6 x 132 / 180 x 83

1/4 ležeče 525

Stolpec / cm 31

* Pri oglasih, je potrebno upoštevati dodatne 4 mm za porezavo.

2/1 dvojna 
notranja 
stran*

420 x 297 mm

57,3 x 265 mm

Ovitek 4*
Ovitek 3*
Ovitek 2*
1/1*

210 x 297 mm

210 x 297 mm

2/3
pokončno

118,6 x 265 mm

118,6 x 265 mm 180 x 132 mm

Ovitek 4*
Ovitek 3*
Ovitek 2*
1/1*
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1/3
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2/3
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1/4
ležeče
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3



5

SPLETNA STRAN
www.MONITOR.SI

1. Monitorjeva spletna stran.

Vsak dan sveže novice, članki iz starejših številk, video posnetki preizkušanja in skrbno 
posodobljeni podatki z ocenami vse opreme, ki jo je do zdaj ocenil Monitorjev laboratorij.
Vsak mesec doseže že več kot 33.000 različnih uporabnikov spleta.

2. Cenik in ponudba oglasnih mest na spletni strani Monitorja.

OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA

Dimenzija v točkah CPM cena za 1.000 prikazov v ¤ Terminski zakup v ¤ (mesečni)

Pasica 160 x 600 11 1.320

Pasica 728 x 90 9 1.080

Pasica 468 x 60 6 720

OSNOVNE INFORMACIJE

   

Rok za oddajo gradiva je za ovitek 8 dni pred objavo, za notranjost pa 5 dni pred objavo 
na elektronski naslov: marketing@monitor.si.
Kontakti za naročanje: Tomi Matič, tomi.matic@mladina.si, + 386 (0)1 2306 524.
Veljajo enaki splošni pogoji kot za Mladino.

DATUMI IZIDOV 2021 – REVIJA GLOBAL

Številka Rezervacija ogl.prostora Oddaja gradiva Datum izida

FEBRUAR 06-01-22 13-01-22 20-01-22

MAREC 03-02-22 10-02-22 17-02-22

APRIL 10-03-22 17-03-22 24-03-22

MAJ 07-04-22 14-04-22 21-04-22

JUNIJ 05-05-22 12-05-22 19-05-22

JULIJ 09-06-22 16-06-22 23-06-22

AVGUST 07-07-22 14-07-22 21-07-22

SEPTEMBER 04-08-22 11-08-22 18-08-22

OKTOBER 08-09-22 15-09-22 22-09-22

NOVEMBER 06-10-22 13-10-22 20-10-22

DECEMBER 03-11-22 10-11-22 17-11-22

JANUAR 2023 08-12-22 15-12-22 22-12-22
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4. Cenik in ponudba oglasnih mest v Mladini.

OGLASNI PROSTOR MLADINA

Cena v ¤ Dimenzija v mm Cena / tisoč v ¤

Ovitek 4*   3.200 218 x 288 41 

Ovitek 3* 2.600 218 x 288 33

Ovitek 2* 2.500 218 x 288 32

Ovitek z zavihkom*   6.000 645 x 288 77

2/1 dvojna notranja stran* 3.300 436 x 288 42

1/1 notranja stran* 2.400 218 x 288 31

1/2 ležeče 1.400 198 x 130 18

1/2 ležeče (živi rob)* 1.400 218 x 141 18

1/2 pokončno 1.400 97 x 267 18

1/2 pokončno (živi rob)* 1.400 107 x 288 18

1/4 ležeče 750 198 x 62 10

1/8 ležeče 400 97 x 62 5

* Pri oglasih, je potrebno upoštevati dodatnih 5 mm za porezavo.
** Posebna postavitev: + 30 % osnovne cene oglasnega prostora na notranjih straneh 
ustrezne dimenzije.

5. Cenik vlaganja.

Do 20 g 2.500 € + stroški poštnine in vlaganja 

Od 21 do 50 g 3.000 € + stroški poštnine in vlaganja

Od 51 do 100 g 3.500 € + stroški poštnine in vlaganja

1/2
ležeče

198 x 130 mm

1/2
ležeče
(živ rob)*

218 x 141 mm

1/2
pokončno

97 x 267 mm

1/2
pokončno
(živ rob)*

107 x 288 mm

1/4
ležeče

198 x 62 mm

1/8
ležeče

97 x 62 mm
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OSNOVNE INfORMACIJE IN KONTAKT

Oddaja oglasnega gradiva na elektronski naslov: oglasi@global-on.net.

Kontakt za naročanje: 
Ines Markovčič, ines.markovcic@global-on.net, +386 (0)1 2306 533
Viktorija Fabjan Kovač, viktorija.kovac@global-on.net, +386 (0)1 2306 518
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MLADINA
OSREDNJI POLITIČNI TEDNIK ŽE OD LETA 1943.

1. Naklada in doseg.

Povprečna tiskana naklada: 21.507.
Povprečna prodana naklada: 14.716.
Doseg: 78.000.

2. Mladinini bralci izstopajo iz slovenskega povprečja.

Sodijo v definiran in tržno zanimiv segment prebivalstva. Iz slovenskega povprečja 
(10 do 75 let) bralci Mladine izstopajo po tem, da:

zasedajo vodstvene položaje v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 
prebivalstva s tem dohodkom, imajo tudi veliko kupno moč,
so delovno aktivni, polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so nadpovprečno izobraženi, več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 
se še šolajo (indeks 185),
četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu novega avtomobila (indeks 135),
niso aktivni le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

3. Zanimive ciljne skupine.

MLADINA

% stolpec Indeks

Ženske z neto OD več kot 1.030 €   5,5 % 245

Moški 16 do 45 let 40,1 % 169

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu 19,3 % 150

Ženske 30 do 50 let   3,4 % 119

 Vir: Valicon, NRB 2008; SOZ, RPN 2008.
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aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

3. Zanimive ciljne skupine.

MLADINA

% stolpec Indeks

Ženske z neto OD več kot 1.030 €   5,5 % 245

Moški 16 do 45 let 40,1 % 169

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu 19,3 % 150

Ženske 30 do 50 let   3,4 % 119

 Vir: Valicon, NRB 2008; SOZ, RPN 2008.
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4. Cenik in ponudba oglasnih mest v Mladini.

OGLASNI PROSTOR MLADINA

Cena v ¤ Dimenzija v mm Cena / tisoč v ¤

Ovitek 4*   3.200 218 x 288 41 

Ovitek 3* 2.600 218 x 288 33

Ovitek 2* 2.500 218 x 288 32

Ovitek z zavihkom*   6.000 645 x 288 77

2/1 dvojna notranja stran* 3.300 436 x 288 42

1/1 notranja stran* 2.400 218 x 288 31

1/2 ležeče 1.400 198 x 130 18

1/2 ležeče (živi rob)* 1.400 218 x 141 18

1/2 pokončno 1.400 97 x 267 18

1/2 pokončno (živi rob)* 1.400 107 x 288 18

1/4 ležeče 750 198 x 62 10

1/8 ležeče 400 97 x 62 5

* Pri oglasih, je potrebno upoštevati dodatnih 5 mm za porezavo.
** Posebna postavitev: + 30 % osnovne cene oglasnega prostora na notranjih straneh 
ustrezne dimenzije.

5. Cenik vlaganja.

Do 20 g 2.500 € + stroški poštnine in vlaganja 

Od 21 do 50 g 3.000 € + stroški poštnine in vlaganja

Od 51 do 100 g 3.500 € + stroški poštnine in vlaganja

1/2
ležeče

198 x 130 mm

1/2
ležeče
(živ rob)*

218 x 141 mm

1/2
pokončno

97 x 267 mm

1/2
pokončno
(živ rob)*

107 x 288 mm

1/4
ležeče

198 x 62 mm

1/8
ležeče

97 x 62 mm
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SPLETNA STRAN
www.MONITOR.SI

1. Monitorjeva spletna stran.

Vsak dan sveže novice, članki iz starejših številk, video posnetki preizkušanja in skrbno 
posodobljeni podatki z ocenami vse opreme, ki jo je do zdaj ocenil Monitorjev laboratorij.
Vsak mesec doseže že več kot 33.000 različnih uporabnikov spleta.

2. Cenik in ponudba oglasnih mest na spletni strani Monitorja.

OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA

Dimenzija v točkah CPM cena za 1.000 prikazov v ¤ Terminski zakup v ¤ (mesečni)

Pasica 160 x 600 11 1.320

Pasica 728 x 90 9 1.080

Pasica 468 x 60 6 720

OSNOVNE INFORMACIJE

   

Rok za oddajo gradiva je za ovitek 8 dni pred objavo, za notranjost pa 5 dni pred objavo 
na elektronski naslov: marketing@monitor.si.
Kontakti za naročanje: Tomi Matič, tomi.matic@mladina.si, + 386 (0)1 2306 524.
Veljajo enaki splošni pogoji kot za Mladino.

Do 10 g 1.600 € + stroški poštnine in vlaganja

Od 11 do 20 g 2.000 € + stroški poštnine in vlaganja

Od 21 do 50 g 2.400 € + stroški poštnine in vlaganja

Od 51 do 100 g  2.800 € + stroški poštnine in vlaganja



SPLOŠNI IN TEHNIČNI POGOJI
1. Cene.
Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za objavo pravočasno oddanega oglasa, pripravljenega za tisk. Podlaga za 
izstavitev računa je cenik oglasnega prostora, veljaven na dan objave naročnikovega oglasa v tiskanih medijih 
založnika. Založnik bo naročnika sproti obveščal o spremembah cenika najmanj 14 dni pred uveljavitvijo 
sprememb.

2. Podlaga za objavo oglasa je pogodba z ustrezno specifikacijo ali naročilo. 
Pogodba z ustrezno specifikacijo ali naročilo mora biti v pisni ali elektronski obliki. Naročnik mora ob naročilu 
navesti tudi vse elemente, ki jih zahteva zakonodaja.

3. Odpoved naročila.
Odpoved naročila je mogoča najmanj 7 dni pred predvideno objavo mesečnika Global. Za poznejše odpovedi 
zaračunavamo 50 % polne cene oglasa.

4. Plačilni rok.
Plačilni rok je praviloma 15 dni, založnik pa si pridržuje pravico zahtevati po svoji presoji predplačilo ali 
zavarovanje plačila.

5. Naročnik v celoti odgovarja za vsebino oglasa.
Naročnik v celoti odgovarja za resničnost in točnost navedb, avtorske pravice, upoštevanje veljavne zakonodaje 
in oglaševalskega kodeksa. Naročnik mora pri naročilu in izdelavi oglasov upoštevati tehnološke značilnosti 
medija in tiska. Medij si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli revije, ne 
objavi.

6. Oglas mora biti v pravilnem slovenskem jeziku.
Izjemoma je lahko manjši del oglasa tudi v tujem jeziku, če ima to poseben pomen. Oglas mora vsebovati ime in 
naslov naročnika.

7. Besedilni oglasi.
Besedilni oglasi in vse tiste oglase, ki jih je na prvi pogled težko ločiti od člankov, bo založnik opremil tako, da bo 
jasno razvidno, da gre za oglaševalsko vsebino.

8. Oglasi z naročilnicami.
Oglase z naročilnicami in drugimi elementi, predvidenimi za rezanje iz revije, bo založnik postavil po svoji presoji 
in na način, na katerega ne bo posegal v integriteto vsebine revije.

9. Reklamacijski rok.
Reklamacijski rok je 8 dni po objavi. Reklamacija pri ponavljajočih se objavah se upošteva le, če naročnik 
na napako opozori takoj po prvi objavi. Za napake, ki so posledica slabe predloge ali prepozno sporočenih 
popravkov, je odgovoren naročnik. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po izteku roka za oddajo 
gradiva pri posameznem mediju, ter za oglase, oddane na elektronskem nosilcu brez poskusnega odtisa (match 
printa), reklamacij ne upoštevamo.

10. Poskusni odtis (match print).
Naročnik mora pri naročilu in izdelavi oglasov upoštevati tehnološke značilnosti revije in tiska. Brez poskusnega 
odtisa založnik ne odgovarja za reprodukcijo barv in za napake, ki bi nastale zaradi neustrezne predloge ali 
prepozno oddanega gradiva.

11. Elektronska oblika oglasov.
Oglase sprejemamo v elektronski obliki in sicer kot pdf ali bitne slike v formatu (tiff, jpg) in v separaciji CMYK 
ter pri ločljivosti vsaj 300 dpi. 

12. Mediji prenosa.
Oglase sprejemamo po elektronski pošti in na ftp strežnik (pokličite/pišite za kontakt).

Izdajatelj revije Global: Mladina časopisno podjetje d. d., Ljubljana                         Cene veljajo od 01. 01. 2022.


