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GLASILO INÎENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Organizatorji:

Vabimo vas na ZBOR ZA OŽIVITEV IN RAZVOJ 

GRADBENIŠTVA, ki bo potekal 3.7.2014 ob 11. uri 

na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo 

in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana.

Na zboru želimo združiti celotno slovensko gradbeno stroko, zato vas vse, 

ki ste kakorkoli povezani z gradbeništvom, pozivamo, da se nam pridružite, 

saj bomo tudi z množično prisotnostjo izrazili pripadnost stroki in panogi 

ter političnim strankam in vladi posredovali jasen signal o tem, kako nujno 

potrebne so spremembe.

Prijava udeležbe: e-petra.kavcic@izs.si, telefon 01/547 33 37.

Glasilo IZS.NOVO 

je medij, ki izide štirikrat letno in je namenjen komuniciranju s člani 
in strokovno javnostjo. Izhaja od leta 1998 dalje. Pri vsebini glasila 
se osredotočamo na informacije s področja poklicne problematike 
pooblaščenih inženirjev. 

Izhajanje: Glasilo IZS.NOVO izhaja konec meseca marca, junija, 
septembra in decembra. Izidejo 4 številke letno.

Naklada: 9.500 izvodov.

Obseg: 20-24 strani.

Format: A4, 210 x 297 mm.

Tisk in papir: 4/4 barvno, ovitek: PPR1 250 g, notranje strani: euroart 
mat 115.

Prejemniki: Pooblaščeni inženirji člani IZS, geodeti z geodetsko 
izkaznico, projektivna in geodetska podjetja vpisana v seznam IZS, 
ministrstva, fakultete, društva ter ostale organizacije, občine in 
upravne enote ter druga zainteresirana javnost.

Naročniško razmerje: Glasilo je brezplačno.

Oglaševanje v informativnih  
in izobraževalnih medijih IZS

 

Aktualno

MEMORANDUM IN AKCIJSKI NAČRT 
ZBORA ZA OŽIVITEV IN RAZVOJ 
SLOVENSKEGA GRADBENIŠTVA

SmernicA zA 
JAVNO NAROČANJE 
INŽENIRSKIh STORITEV

ITALIJANSKI DEKRET O DOLOČITVI 
hONORARJEV ZA INŽENIRSKE IN 
ARhITEKTURNE STORITVE

VABILO NA  
2. EVROpSKI DAN 
INŽENIRJEV
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Spletna stran  
www.izs.si 

Je zelo aktualen in dobro obiskan 
medij, ki nudi ogromno koristnih 
informacij s področja graditve in 
prostora. Obiskovalci niso samo člani 
IZS, temveč tudi zaposleni v javnih 
službah – ministrstvih, upravnih 
enotah, občinah ter drugi. V zadnjih 
letih beležimo preko 200.000 obiskov 
strani letno.

Spletni portal 
E-izobraževanja IZS 

Je namenjen objavi video vsebin 
in sicer E-izobraževanj IZS ter 
Strokovnih dogodkov. Prva so 
članom IZS dostopna brezplačno, 
ostali pa si jih lahko ogledajo proti 
plačilu. Strokovne dogodke, kamor 
sodijo posveti, delavnice, okrogle 
mize in še kaj, pa si lahko vsi 
ogledajo brezplačno na pametnih 
telefonih, računalniških tablicah in 
računalnikih.

Facebook 
stran IZS

Je aktualen medij, ki omogoča 
hitro objavo novic. Objava na 
Facebook strani IZS je zgolj podpora 
oglaševalcem, ki se bodo odločili za 
oglaševanje v več medijih IZS. 
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Cenik oglaševanja

Glasilo IZS.NOVO
Vstavljanje promocijskega gradiva v glasilo.

A) 2 lista A4 format 2.000,- € 
  + 0,00 € za poštnino

B) Dodatni list A4 format 500,- €  
 + povišana poštnina po ceniku Pošte Slovenije d.o.o.

Oblikovanje, pripravo za tisk in tisk izvede oglaševalec sam in gradivo v dogovorjenem roku dostavi na IZS.

Spletna stran www.izs.si
Objava spletne pasice

A) Objava oglasa za 1 teden 40,- €

B) Objava oglasa za 1 mesec 120,- €

Hkratnih oglasov na spletni strani je lahko več in sicer največ 10. Oglaševalec sam oblikuje oglas v 
predpisani velikosti in formatu ter ga pošlje na IZS v dogovorjenem roku.  
Mera oglasa: širina 120-160 px in višina do 600 px

Portal E-izobraževanja
Objava logotipa

A) Objava logotipa sponzorja meseca za čas 1 meseca 950,- € 
Logotip je viden na vseh podstraneh portala. 

B) Objava logotipa podjetja v rubriki »Strokovni dogodki« za čas 1 meseca 100,- €

Format: 2 x 210 x 297 mm

Format: 120-160 x 600 px
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Format: 210 x 297 mm

Format: Po dogovoru.

Format: Po dogovoru.
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Objava logotipa podjetja na naslovni strani  
rubrike »Strokovni dogodki«
ter povezava na video prispevek (dolžine maksimalno 15 minut), ki se ga objavi v rubriki 
»Proizvajalci se predstavijo«

A) za 1 mesec 500,- €

B) za 2 meseca 950,- €

C) za 3 mesece 1.350,- €

Objava logotipa podjetja pod izbranim predavanjem 
 v rubriki »Strokovni dogodki«
ter povezava na video prispevek (dolžine maksimalno 15 minut), ki se ga objavi v rubriki 
»Proizvajalci se predstavijo«:

A) za 1 mesec 100,- €

B) za 2 meseca 180,- €

C) za 3 mesece 250,- €

Oblikovanje in pripravo video prispevka za objavo izvede oglaševalec sam in ga v dogovorjenem roku 
dostavi na IZS. Mera oglasa: po dogovoru z naročnikom. 

Možnost komercialnega predavanja z vključenim snemanjem  

Cena: po dogovoru z naročnikom.

 
Facebook IZS
Objava je brezplačna ob naročilu oglaševanja v vseh ostalih medijih IZS.

Format: Po dogovoru.

Format: Po dogovoru.

Format: Video (maks. 15 min.)

Format: Video (maks. 15 min.)
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Splošni pogoji oglaševanja

Rok za oddajo materialov

Po dogovoru z oglaševalcem.

Naročilo oglasa

Rezervacije in naročila oglasov sprejemamo le s pisnim naročilom – naročilnico na podlagi ponudbe IZS. Naročila ni 
mogoče preklicati.

Oddaja materialov

Formati datotek za dostavo oglasov

• JPG (MAC ali PC): 300 dpi, barve v CMYK, visoka kvaliteta (high quality), 

• Vektorski logotip ali JPG, PNG minimalno 500 x 200 pikslov, 

• Format video zapisa: 16:9, mpeg4, H.264. 

Pri oddaji materialov je potrebno navesti kontaktno osebo (e-pošto in telefon).

Plačila

Rok za plačilo je 8 dni po izidu 
številke oz. objavi oglasa na spletni 
strani www.izs.si oz. na portalu 
E-izobraževanja. Za zamujena plačila 
zaračunavamo zakonske zamudne 
obresti.

Reklamacije in pritožbe

Reklamacije sprejemamo le v 
pisni obliki 8 dni po objavi oglasa. 
Za napake, ki so posledica slabe 
predloge je odgovoren naročnik. 
Reklamacija pri ponavljajočih objavah 
velja le, če naročnik opozori na 
napako že po prvi objavi. 

Vsebina gradiva in oglasov

Tržna sporočila morajo biti v 
skladu s kodeksom oglaševanja. 
Za vsebino objave je odgovoren 
naročnik (resničnost navedb, uporaba 
avtorskih del, sklicevanje na osebe ali 
ustanove…). IZS si pridržuje pravico, 
da besedil in oglasov, ki vsebinsko ne 
bi ustrezali uredniškim načelom, ne 
objavi. 

Vse cene v ceniku ne vključujejo 22% DDV-ja. Cenik velja od 6. 11. 2014 dalje.

Popusti
Paket 1
Podjetja, ki so vpisana v imenik 
projektivnih in geodetskih podjetij 
IZS imajo 30% popust na posamezno 
oglaševanje pod pogojem, da imajo do 
IZS poravnane vse obveznosti.

Paket 2
Količinski popust na oglaševanje 
v IZS.NOVO + www.izs.si + portal 
E-izobraževanje IZS znaša 20 %. 
Vključena je tudi objava na Facebook 
strani IZS, ki je brezplačna.

-30% -20%


