
 

Objavite svoj oglas v Delodajalcu in izkoristite svoj dostop do pravih 

kontaktov v podjetjih! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prva delodajalska strokovna revija v Sloveniji, ki izhaja od leta 2010. Vsak mesec 

doseže 1.200 naročnikov tiskanega izvoda, v elektronski obliki pa je bralcev preko dva tisoč. 

 

Vsak prvi delovnik v mesecu z novostmi, strokovnimi pojasnili in nasveti s področij: 

▪ delovne zakonodaje in kolektivnih pogodb, 

▪ prejemkov iz delovnih razmerij, 

▪ davkov in prispevkov, 

▪ novosti iz Uradnega lista, 

▪ predlogov zakonodaje, 

▪ aktualnih ekonomskih kazalcev, 

▪ praks socialnega dialoga drugih držav, 

▪ aktualnih stališč ZDS, BusinessEurope, BusinessatOECD in IOE, 

▪ dogajanj na ZDS in Ekonomsko socialnem svetu, 

▪ koledarju izobraževanj v okviru Delodajalske akademije in novih izdanih publikacijah ZDS  ter 

izvajanju aktivnosti na projektih ZDS. 

 

 

 

Izdajatelj: 

Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. 

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
 

  



 

Cenik oglasnega prostora 2023  

 

 ▪ vsak 1. delovnik v mesecu (izhaja od leta 2010) 
 ▪ v enem letu izide 12 številk 
 ▪ naklada 1.200 tiskanih izvodov 
 ▪ bralcev tiskane in elektronske verzije skupaj več kot 2.000 

 

 

Oglasni prostor in cena 
 

Oglas Cena brez DDV Dimenzija oglasa 

1/1 barvni (notranjost naslovnice) 1.500,00 EUR 190 x 277 mm 

½ barvni (notranjost naslovnice) 900,00 EUR 190 x 136 mm 

¼ barvni (notranjost naslovnice) 600,00 EUR 93 x 136 mm 

Velikost revije je 210*297 mm. 

 

Priprava oglasa: Gradivo za objavo oglasa je potrebno poslati v PDF za tisk ali v EPS (besedilo v 

krivuljah).  

Rezervacija oglasnega prostora: 30 dni pred izidom revije. 

Oddaja gradiva za oglas: 14 dni pred izidom revije (15. v mesecu pred izidom). 

(V primeru zasedenosti oglasnega prostora bo prednost dana prvemu ponudniku.) 

 

 

Popusti za paketno ponudbo 
 

Paket 3 oglasov (3 revije, eno četrtletje): 10% popust 

Paket 6 oglasov (6 revij, eno polletje): 20% popust 

Paket 12 oglasov (12 revij, celo leto): 25% popust 

Popust za člane Združenja delodajalcev Slovenije: 10% 

 

 

Oglašujte drugače 
 

Objava kratke novice v eni izmed najbolj branih rubrik: Delovna zakonodaja, Prejemki iz delovnih 

razmerij, Davki in prispevki. 

Ponujamo vam možnost objave kratke novice v eni izmed treh najbolj branih rubrik v reviji. Vaše 

besedilo lahko zajema največ 1.000 znakov s presledki. 

Cena 250 EUR + DDV. 

 

Informacije in oddaja oglasa 

T: 01 563 48 80 

E: delodajalci@zds.si  

mailto:delodajalci@zds.si

