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Monitor je revija, uporabna v domacem in poslovnem okolju, ki 
ponuja visoko strokovno IT-vsebino in pregled nad sodobno 
elektroniko. Bralce seznanja z dogajanjem v industriji in 
najnovejsimi tehnoloskimi dosezki ter jih pripravlja na izzive 
prihodnosti. S kombinacijo teoretskega znanja in primeri iz 
slovenske prakse predstavlja pregledne podatke, zamisli in 
resitve, ki izkusnjo z informacijsko in telekomunikacijsko 
tehnologijo dvigajo na novo raven.

»Revija Monitor ponuja bralcem najpopolnejsi pregled ponudbe 
informacijske in telekomunikacijske tehnologije v Sloveniji, 
podkrepljen s strokovnimi in neodvisnimi laboratorijskimi testi.«

Matjaž Klancar, odgovorni urednik

VODILNA RACUNALNIŠKA  
REVIJA, ŽE 27 LET.
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Od zacetka leta 2006 je revija Monitor na voljo tudi s 
prilozenim dvoslojnim DVD-jem, na katerem so preizkusni 
in demoprogrami, stare stevilke Monitorja  in Monitorja PRO 
v formatu pdf, Monitor TV  (videoposnetki preizkusanja v labo-
ratoriju), 3GB najrazlicnejših programov in celovecerni film.
Tretjina narocnikov revije Monitor se je odlocila za to moznost 
in tako je Monitorjev DVD ena najugodnejsih moznosti 
distribucije preizkusne programske opreme ali vecpredstavnih 
predstavitev.

V laboratoriju se redno izvajajo obsezni primerjalni preizkusi zabavne elektronike, 
racunalniske opreme, novih tehnologij, ki jih je mogoce kupiti na slovenskem trgu. Vsak 
mesec izberemo eno ali vec vrst izdelkov razlicnih izdelovalcev in na njih opravimo stroge
in natancne meritve ter jih med seboj primerjamo po kakovosti, hitrosti, uporabnosti, 
navsezadnje pa tudi po ceni. 

MONITORJEV LABORATORIJ

ZLATI MONITOR
 
Najboljsim izdelkom v posameznih kategorijah podelimo priznanja 
za kakovost izdelka in ugoden nakup – »zlati Monitor«. S tem 
povecujemo kredibilnost izdelovalcev najbolje ocenjenih izdelkov, 
ti pa lahko potem priznanje uporabljajo v propagandne namene 
oziroma kot pomoc pri trzenju izdelkov.

SPLETNA STRAN
WWW.MLADINA.SI

1. Mladinina spletna stran.

2. Cenik in ponudba oglasnih mest na spletni Mladini.

BLAGOVNA  
ZNAMKA MONITOR 

DVD
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SPLETNA STRAN
WWW.MLADINA.SI

1. Mladinina spletna stran.

Vsak dan sveže novice in zanimive rubrike (Mladina +, Vibrator, Parada, Konzum …).
Nenehna rast obiska, v mesecu novembru 2008 prek 160.000 različnih uporabnikov 
(vir: Google Analytics).
Naše spletno mesto spada med 25 najbolj obiskanih spletnih strani v Sloveniji
(vir: MOSS pomlad 2008).

2. Cenik in ponudba oglasnih mest na spletni Mladini.

Vir: Ipsos, NRB, 2013

13,4%46,6%

41%

300 x 250 175 875 2.625

-   Imajo visoke dohodke in veliko kupno moc, skoraj šestkrat vecji neto 
osebni dohodek od slovenskega povprecja (indeks 578) in skoraj trikrat 
vecjo kupno moc (indeks 260).

-      Zasedajo vodstvene in vodilne položaje (indeks 255) in so visoko izobraženi,

Bralci Monitorja izstopajo iz slovenskega povprecja:

-   Ukvarjajo se s športom,

-   Pogosto obiskujejo kulturne in umetniške prireditve,

-   Radi in pogosto berejo knjige.

Bralci Monitorja glede na starost

                  
Doseg: 34.000 bralcev, 62.000 v daljsem casovnem obdobju 

Doseg bralcev

neto osebni 
dohodek nad 

1460 EUR
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41 %
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Za razliko od obicajnega Monitorja je Svet veliko manj 
„izdelkovno“ usmerjen, bolj se posveca tehnologijam, 
trendom, smernicam in – pomembnim osebnostim, 
na katere racunamo pri osmisljanju tehnoloske prihodnosti.

Izide enkrat letno, 10. aprila 2018.

Monitor SVET - ekstra številka

                  
Enkrat letno izide Monitorjeva Tematska stevilka, 
ki je naprodaj preko celega poletja in zajema popularno
temo tekocega leta. Temeljito se lotimo konkretne teme, 
od najboljsih programov, preko zivljenja v oblaku do 
internetne varnosti in naprej.

Izide enkrat letno, 12. junija 2018.

Monitor Tematska številka - ekstra številka
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MonitorPro je priloga v sklopu revije Monitor, ki je informatikom v pomoc pri delu, 
in hkrati edina slovenska publikacija s podrocja informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij, namenjena širšemu vodilnemu kadru, ki soodloca pri vlaganju v 
informacijsko in telekomunikacijsko opremo ter storitve.

Pisemo o sodobnih poslovnih tehnologijah. Namenjen je IT profesionalcem in 
IT menedžerjem, ki se zavedajo prednosti in izzivov digitalne dobe. Monitor PRO 
prinasa poglobljene clanke in aktualne studije primerov iz prakse o novih 
tehnologijah pri poslovanju.

VODILNA PRILOGA 
ZA PROFESIONALCE IT.
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SPLETNA STRAN
WWW.MLADINA.SI

1. Mladinina spletna stran.

Vsak dan sveže novice in zanimive rubrike (Mladina +, Vibrator, Parada, Konzum …).
Nenehna rast obiska, v mesecu novembru 2008 prek 160.000 različnih uporabnikov 
(vir: Google Analytics).
Naše spletno mesto spada med 25 najbolj obiskanih spletnih strani v Sloveniji
(vir: MOSS pomlad 2008).

2. Cenik in ponudba oglasnih mest na spletni Mladini.

    vsi, ki IT uporabljajo v vsakdanjem poslovanju;

    menedzerji IT, srednji menedzment;

    strokovnjaki IT in drugi;

    razlicne industrijske panoge, drzavne ustanove;

    online in »offline« publika.
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SPLETNA STRAN
WWW.MLADINA.SI

1. Mladinina spletna stran.

Vsak dan sveže novice in zanimive rubrike (Mladina +, Vibrator, Parada, Konzum …).
Nenehna rast obiska, v mesecu novembru 2008 prek 160.000 različnih uporabnikov 
(vir: Google Analytics).
Naše spletno mesto spada med 25 najbolj obiskanih spletnih strani v Sloveniji
(vir: MOSS pomlad 2008).

2. Cenik in ponudba oglasnih mest na spletni Mladini.

A

Bralci in ciljna skupina revije MonitorPro so:
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SPLETNA STRAN
WWW.MLADINA.SI

1. Mladinina spletna stran.

Vsak dan sveže novice in zanimive rubrike (Mladina +, Vibrator, Parada, Konzum …).
Nenehna rast obiska, v mesecu novembru 2008 prek 160.000 različnih uporabnikov 
(vir: Google Analytics).
Naše spletno mesto spada med 25 najbolj obiskanih spletnih strani v Sloveniji
(vir: MOSS pomlad 2008).

2. Cenik in ponudba oglasnih mest na spletni Mladini.

Iz oglasevalskega vidika gre za zelo zanimiv segment oglaševalcev. Po eni strani 
zato,  ker se za tovrstne investicije nameni zelo veliko denarja, po drugi strani pa gre 
za bralce, ki s svojim delom nadpovprecno zaslužijo, so zahtevni in predstavljajo 
zanimiv ciljni trg za prodajo izdelkov in storitev višjega razreda.

»Svet se spoprijema z velikimi tehnoloskimi in gospodarskimi premiki, 
veliki zmagovalec pa je programska oprema.«

Miran Varga
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N O V E  T E H N O L O G I J E  Z A  P O S L O V N I  S V E T

Teme in priloge 
v letu 2018

   

N O V E  T E H N O L O G I J E  Z A  P O S L O V N I  S V E T

januar 2017
20. december Poslovna analitika

februar 2017
31. januar Mobilnost in posel

marec 2017
28. februar IT v bančništvu, fintech

Priloga:

Informacijska varnost, e-varnost

april 2017
28. marec Upravljanje odnosov s strankami (CRM)

maj 2017
25. april Telekomunikacije, poenotene komunikacije

junij 2017
30. maj E-poslovanje

Priloga:

Digitalna preobrazba

julij-avgust 2017
27. junij Upravljanje človeških virov (HRM), prenova poslovnih procesov (BPM)

september 2017
29. avgust Tiskanje v poslovnih okoljih

Priloga:

Obvladovanje dokumentov in vsebin

oktober 2017
26. september Poslovno obveščanje, analitika in veliki podatki

november 2017
30. oktober Poslovna programska oprema, informacijski sistemi

december 2017
28. november Računalništvo v oblaku

Priloga:

Podatkovni centri, IT-infrastruktura

Teme in priloge 
v letu 2017

IT v industriji
Internet stvari 

IT v energe�ki
Merilna informa�ka in instrumen�

Računalniško podprto načrtovanje (CAD/CAM)
3D-�skanje

IT v bančništvu in zavarovalništvu
Fintech

Poslovna anali�ka; Poslovna inteligenca
Masovni podatki

E-poslovanje
Upravljanje odnosov s strankami (CRM) 

Tiskanje v poslovnih okoljih
Obvladovanje dokumentov in vsebin

Poslovna programska oprema
Informacijski sistemi 

Informacijska varnost
e-varnost

Digitalna preobrazba
Robne inovacije v svetu IT 

Računalništvo v oblaku
Podatkovni centri in IT-infrastruktura

Upravljanje človeških virov (HRM)
Prenova poslovnih procesov (BPM)

januar 2018

februar 2018

marec 2018

april 2018

maj 2018

junij 2018

julij-avgust 2018

september 2018

oktober 2018

november 2018

december 2018

januar 2019

28. december

30. januar

27. februar

27. marec

24. april

29. maj

27. junij

28. avgust

25. september

30. oktober

27. november

24. december



57,3 x 265 mm 118,6 x 132 mm 180 x 83 mm 180 x 64 mm

1/3
pokoncno

1/3 1/3
lezece

1/4
lezece

2/1 dvojna 
notranja 
stran*

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

2/3
pokoncno

1/2
lezece

420 x 297 mm 210 x 297 mm 118,6 x 265 mm 180 x 132 mm

                                   OGLASNI PROSTOR MONITOR IN MONITOR PRO

 Cena v € Dimenzija v mm

Ovitek 4* 2.090 210x297 

Ovitek 3* 1.460 210x297 

Ovitek 2* 1.745 210x297 

Ovitek 2 z zavihkom* 620x297 

2/1 dvojna notranja stran* 2 x (210x297) 

1/1 notranja stran* 210x297 

2/3 pokoncno 966 118,6x265 

1/2 lezece 825 180x132 

1/3 57,3x265 / 118,6x132 / 180x83 

1/4 lezece 525 180x64 

Cenik in ponudba oglasnih mest v REVIJI MONITOR in MONITOR PRO
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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

 Cenik vlaganja

Do 10 g 960 €  + stroski postnine in vlaganja

Od 11 do 20 g 1.260 €  + stroski postnine in vlaganja

Od 21 do 50 g 1.660 €  + stroski postnine in vlaganja

Od 51 do 100 g  2.060 €  + stroski postnine in vlaganja

Trajanje oglasa Cena za 1.000 prikazov  v ¤

Do 15 sekund 20

Od 16 do 30 sekund 23

Od 31 do 45 sekund 28

Od 46 do 60 sekund 30

OSNOVNE INFORMACIJE IN KONTAKT

Izid revije: vsak petek .
Rezervacija oglasnega prostora: najmanj 10 dni pred objavo , pisno ali po e-pošti.
Oddaja oglasnega gradiva: torek pred petkovim izidom, na elektronski naslov: 
oglasi@mladina.si
Kontakti za naročanje: 
Uroš Cuder , uros.cuder@mladina.si , + 386 (0)1 2306 512. 
Janez Jereb , janez.jereb@mladina.si , + 386 (0)1 2306 520. 
Viktorija Fabjan Kovač , viktorija.fabjan-kovac@mladina.si, + 386 (0)30 312 818.

Cenik_2009_Mladina_Popravljeno.indd   6 11/20/08   6:04:31 PM
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INFORMACIJSKA VARNOST

aši IT strokovnjaki, po domače ra-
čunalničarji, pravijo, da imate naj-
novejši požarni zid, super antiviru-

sno opremo, ki se imenuje po neki opici in 
da je vse v najlepšem redu. Cele dneve za-
vzeto opazujejo sporočila vašega centralne-
ga SIEM sistema in (če se slučajno kaj poja-
vi) na to takoj reagirajo. Vaš IT oddelek zgle-
da približno tako kot Space X kontrolni cen-
ter, zavzeti IT strokovnjaki, burno na preži za 
anomalijami, ki jih različni sistemi sporočajo 
na ekrane, kot telemetrija pri izstrelitvi rake-
te Falcon 9…

Če vam je to pisanje vzbudilo kanček dvo-
ma, bi morda razmislili, ali bi stanje vaše IT 
opreme pogledal še nek neodvisen strokov-
njak?

Za kaj gre pri izdelavi ocene 
informacijske varnosti?

Podobno kot splošni zdravnik, ki na peri-
odičnem šolskem pregledu oceni zdravje va-
šega otroka, lahko strokovnjaki z relativno 
enostavnim pregledom ocenimo, kakšno je 
stanje informacijske varnosti v podjetju in če 
je smiselno raziskovati naprej. 

To naredimo tako, da v vašo računalniško 
omrežje (med obstoječ požarni zid in LAN 
segment) namestimo napravo, ki pregleda 
celoten promet iz in v vaše lokalno omrežje. 
Napravo pustimo nekaj dni v omrežju, pripo-
ročljivo je teden dni, ker na ta način zajame-
mo večino periodičnih zadev, ki se pojavljajo 
v vašem omrežju. Naprava izdela avtomat-
sko in anonimizirano poročilo o stanju v va-
šem omrežju, ki vsebuje podatke kot so:

• Ali se je kakšna od naprav povezovala na 
kakšnega od znanih naslovov škodljivih stre-
žnikov v internetu,

• Ali se je v omrežju uporabljal kakšen 
mrežni protokol, ki sodi v kategorijo »sumlji-
vih«, kot so denimo protokoli za izogib proxy 
strežnikom, ali protokoli za uporabo odda-
ljenega namizja, ki jih v podjetju sicer ne 
uporabljate,

• Je bil v e-pošti ali ali pri uporabi brskal-
nika zaznan prenos kakšnega virusa,

• Združeni podatki o rabi cloud aplikacij 
in socialnih omrežij…

Poročilo na sestanku skupaj pregledamo 
in po potrebi predlagamo morebitne doda-
tne preglede ali konkretne posege.  

Ocena stanja informacijske 
varnosti v podjetju
Vemo, da plačujete ogromne denarje za informatiko in bi to moralo 
zadoščati. Kolikor denarja, toliko muzike, pravijo. Če torej plačujete recimo 
4% letnih prihodkov, je to 4× toliko kot cela država za obrambo, pa vam 
niti Patrie ni treba financirati. To bi gotovo moralo zadoščati. 
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Izkoristite promocijsko ceno  
599 EUR + ddv za izvedbo  
pregleda s prijavo na  

Na pregled se lahko prijavite tudi s po-
močjo telefona, s pomočjo spodnje QR 
kode: 

 Menjavo požarnega zidu za požarni zid 
nove generacije

 Vpeljavo »end point« zaščite delovnih 
postaj (vsebuje antivirusni sistem in meha-
nizme za izolacijo problematičnih delov-
nih postaj, če niso skladne z določenimi mi-
nimalnimi standardi ali imajo razne varno-
stne težave)

 V bolj občutljivih okoljih se bomo po-
govorili tudi o potrebi po vpeljavi pasivne-
ga nadzora sumljivih datotek (sandbox) ali 
dinamičnega nadzora zagona programske 
opreme (adaptive security)

Najpogosteje vam 
bomo predlagali

Čeprav odkrito priznavamo, da so nam všeč 
izdelki podjetja Fortigate, smo neodvisni 
od naših principalov in izbiramo opremo, ki 
je za problem najprimernejša. 

Naša prednost
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cetrtek, 22. 11. 2018

cetrtek, 25. 1. 2018

cetrtek, 21. 12. 2017 cetrtek, 28. 12. 2017

torek, 30. 1. 2018

torek, 27.3.2018

Številka Oddaja v tiskarno Datum izida

Januar  

Februar 

Marec 

MONITOR SVET

April 

Maj 

Junij 

Julij-avgust 

September 

Oktober 

November 

December 

Jan-19

DATUMI IZIDOV 2018 – REVIJA MONITOR IN MONITOR PRO

Kontakt za narocanje:  
Ines Markovcic, ines.markovcic@monitor.si, +386 (0)1 2306 533
Maja Vavpotic, maja.vavpotic@monitor.si, +386 (0)1 2306 536
Miran Varga, marketing@monitorpro.si, +386 (0)40 702 115

MONITOR TEMATSKA

Datumi izidov

torek, 27. 2. 2018

torek, 10. 4. 2018

torek, 24. 4. 2018

torek, 29. 5. 2018

torek, 12. 6. 2018

sreda, 27. 6. 2018

torek, 28. 8. 2018

torek, 25. 9. 2018

torek, 30. 10. 2018

torek, 27. 11. 2018

ponedeljek, 24. 12. 2018

cetrtek, 22. 2. 2018

cetrtek, 22.3.2018

cetrtek, 5. 4. 2018

cetrtek, 19. 4. 2018

cetrtek, 24. 5. 2018

cetrtek, 7. 6. 2018

cetrtek, 21. 6. 2018

cetrtek, 23. 8. 2018

cetrtek, 20. 9. 2018

cetrtek, 25. 10. 2018

torek, 18. 12. 2018
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WWW.MONITOR.SI
Spletna stran www.monitor.si je zasnovana moderno, vkljucuje povezave v 
Monitorjeva druzbena omrezja Facebook, Twitter in Youtube in se avtomatsko 
prilagaja mobilnim napravam, kot so telefoni in tablice.

Bralci na njej najdejo dnevno sveze novice iz sveta racunalnikov in zabavne 
elektronike, hkrati pa tudi vse vsebine, ki so objavljene v reviji Monitor. 
Clanki vkljucujejo teste opreme, ki jo preizkusamo v Laboratoriju, nasvete 
uporabnikom in seveda komentarje nasih strokovnjakov. Za tiste, ki se odlocajo 
o nakupu opreme, je na voljo tudi interaktivna tabela s primerjalnikom najbolj 
priljubljenih strojnih izdelkov. Celoto zakljucuje ucinkovit Googlov iskalnik.

Osnovne statistike o obiskanosti Monitorjeve spletne strani:
50.000 - 55.000 razlicnih obiskovalcev mesecno (Google analytics);
Moznost realizacije prikazov za oglasevane vsebine: 60.000 - 70.000

Povprecni mesecni obisk:
      55.000 zvestih obiskovalcev,
      115.838 prikazov in
      40% mobilnega dostopa.
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OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA – MODEL TERMINSKI ZAKUP

11

Zakup posebnih kreativ: 700 EUR (7 dni)
Zakup oglasnih sporocil - PR clanki: 900 EUR (7 dni)

B

C

OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA – MODEL CPM

Dimenzije v točkah Cena za 1000 prikazov v €

Cenik in ponudba oglasnih mest na SPLETNI STRANI MONITORJA

   

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.

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.

OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA – MODEL CPM

Dimenzije v točkah Cena za 1000 prikazov v €

160 x 600  11

5

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.

OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA – MODEL TERMINSKI ZAKUP

Dimenzije v točkah Dan zakupa v € Teden v € Mesec v €

160 x 600  88 440 1.320

728 x 90  72 360 1.080

Cenik in ponudba oglasnih mest na SPLETNI STRANI MONITORJA

Po predhodni uskladitvi:

Oglasno mesto Dimenzija v tockah Cena za 1.000 prikazov v €

A 

B 

C 

A 

B 

C 

300 x 250

160 x 600

728 x 90

300 x 250

160 x 600

728 x 90

46

88

72

280

440

360

980

1.320

1.080

7
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Oglasno mesto Mesec v €Teden v €Dan zakupa v €Dimenzija v tockah

Primer PR clanka na monitor.siPrimer PR clanka
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Odpoved narocila je za revijo Monitor / prilogo MonitorPro mogoca 14 dni pred predvideno objavo oz. do
zadnjega dneva za sprejem narocil. Za poznejse odpovedi zaracunavamo 50 % polne cene oglasa.

Placilni rok je praviloma 15 dni, zaloznik pa si pridrzuje pravico zahtevati po svoji presoji predplacilo ali
zavarovanje placila.

Narocnik v celoti odgovarja za resnicnost in tocnost navedb, avtorske pravice, upostevanje veljavne
zakonodaje in oglasevalskega kodeksa. Narocnik mora pri narocilu in izdelavi oglasov upostevati tehnoloske
znacilnosti medija in tiska. Medij si pridrzuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniskimi
naceli revije, ne objavi.

Pogodba z ustrezno specifikacijo ali narocilo mora biti v pisni ali elektronski obliki. Narocnik mora ob narocilu
navesti tudi vse elemente, ki jih zahteva zakonodaja.

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za objavo pravocasno oddanega oglasa, pripravljenega za tisk. Podlaga
za izstavitev racuna je cenik oglasnega prostora, veljaven na dan objave narocnikovega oglasa v tiskanih
medijih zaloznika. Zaloznik bo narocnika sproti obvescal o spremembah cenika najmanj 14 dni pred
uveljavitvijo sprememb.

SPLOŠNI IN TEHNICNI POGOJI
1. Cene.

2. Podlaga za objavo oglasa je pogodba z ustrezno specifikacijo ali narocilo. 

3. Odpoved narocila.

4. Placilni rok.

5. Narocnik v celoti odgovarja za vsebino oglasa.

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

7. Besedilni oglasi.
Besedilni oglasi in vse tiste oglase, ki jih je na prvi pogled tezko lociti od clankov, bo zaloznik opremil tako, da
bo jasno razvidno, da gre za oglasevalsko vsebino.

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

10. Reklamacijski rok.
Reklamacijski rok je 8 dni po objavi. Reklamacija pri ponavljajocih se objavah se uposteva le, ce narocnik 
na napako opozori takoj po prvi objavi. Za napake, ki so posledica slabe predloge ali prepozno sporocenih 
popravkov, je odgovoren narocnik. 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 upostevamo.

9. Paketni zakup.
Pri predhodni uskladitvi in ponudbi, zakup paketnih objav.

11. Poskusni odtis (match print).
Narocnik mora pri narocilu in izdelavi oglasov upostevati tehnoloske znacilnosti revije in tiska. Brez 
poskusnega odtisa zaloznik ne odgovarja za reprodukcijo barv in za napake, ki bi nastale zaradi neustrezne 
predloge ali prepozno oddanega gradiva.

12. 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 locljivosti vsaj 300 dpi.

13. Mediji prenosa
Oglase sprejemamo na sledecih nosilcih: CD-ROM, DVD, po elektronski posti: marketing@monitor.si in 
na ftp streznik:ftp://ftp.mladina.si. 

14. Tehnicni pogoji za izdelavo spletnih bannerjev
Oglasi so lahko v formatih: fotografija/slika - (.jpg, .gif, .png), tekst (preprosto golo besedilo), “tretja 
stranka” - third party (javascript ali druga programska koda/skripta), HTML ali flash (.swf). Slednjega ne
priporocamo, saj format flash na mobilnih platformah (telefon in tablice) ni podprt, zato je doseg takega 
oglasa ustrezno manjsi. Tehnicna navodila za pripravo oglasov v Flash tehnologiji so sicer naslednja: 
Animacijo je potrebno izvoziti v razlicici Flash 6 (.swf). Poleg Flash razlicice je zazelena tudi nadomestna 
razlicica oglasa (GIF oz. JPEG). Flash oglasi potrebujejo ukaz getURL v action scriptu, ki mora biti dodan na 
neviden gumb: on (release) {getURL(_root.clickTAG, “_blank”);}

Cene veljajo od 01. 01. 2018
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