Oglaševanje na spletni strani SKZ in v Slovenskem kadrovskem mesečniku
Upravni odbor SKZ (v nadaljevanju UO SKZ) je dne 22. 4. 2014 sprejel naslednja pravila
o oglaševanju na spletni strani SKZ in v Slovenskem kadrovskem mesečniku:
1. člen
SKZ v skladu s svojo vizijo, poslanstvom in programom dela omogoča oglaševanje vsem
ponudnikom in izvajalcem kadrovskih storitev, ter ostalim pravnim subjektom, ki ponujajo
dobre kadrovske rešitve ali podpirajo razvoj kadrovske stroke. Oglaševanje je mogoče na
spletni strani SKZ in v Slovenskem kadrovskem mesečniku. Tam lahko oglaševalci
predstavljajo svoje dejavnosti v skladu s temi pravili. Za oglaševanje lahko zaprosi vsak
pravni subjekt, a si UO SKZ pridržuje diskrecijsko pravico, da povpraševalcem možnost
oglaševanja tudi ne ugodi. Ob tem povpraševalcu ni dolžan pojasniti razloge za tako
odločitev, ampak ga o odločitvi le seznani.
2. člen
Vrste objav in cenik
Objave na spletni strani so možne za obdobje enega leta ali najmanj 6 mesecev (storitve
pod zaporedno številko: 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7).
Objava (storitev 8.) se nahaja na spletni strani toliko dolgo, kolikor je vsebinsko
relevantna. O dolžini trajanja objave se odloči urednik. O odločitvi je dolžan v vsakem
primeru pojasniti svoje razloge predsedniku SKZ ali članom UO SKZ, ki lahko sprejmejo
drugačno odločitev, kateri se urednik podredi.
Objave na spletu in v Slovenskem kadrovskem mesečniku se dogovarjajo sproti. Smiselno se
upošteva vrstni red zainteresiranih oglaševalcev ter vsebinska aktualnost objave ali
obstoječi dogovori in interesi SKZ. Urednik skrbi za pravočasno obravnavo zainteresiranih
oglaševalcev ter o predlogu, kateri oglasi bodo uvrščeni na splet ali v Slovenski kadrovski
mesečnik obvešča predsednika SKZ. O vseh objavah je urednik dolžan v vsakem primeru
pojasniti svoje razloge predsedniku SKZ ali članom UO SKZ, ki lahko sprejmejo drugačno
odločitev, kateri se urednik podredi.
STORITEV

CENA 1 leto

CENA 6 mesecev

1.

Logotip, sponzorji

200 €

120 €

2.

Pasica , zgoraj in desno spodaj

250 €

150 €

3.

Oglaševalci kadrovskih storitev predstavitveni oglas

350 €

200 €

4.

Oglaševalci kadrovskih storitev – s
povezavo na spletno stran

500€

250 €

5.

Paket 1: logotip/pasica +
predstavitveni oglas

450 €

270 €

6.

Paket 2: logotip/pasica+ predstavitveni
oglas s povezavo

600 €

370 €

7.

Paket 3: predstavitveni oglas s
povezavo + 4 članki/leto
oziroma 2 članka v 6 mesecih

1000 €

570 €

8.

Novice – objava zanimivih strokovnih
člankov ali novic

200 € za objavo

9.

Oglas v Slovenskem kadrovskem
mesečniku s povezavo na spletno stran
ponudnika

200 € za objavo

Ena brezplačna objava v Slovenskem
kadrovskem mesečniku

Ena brezplačna objava za zakupnike storitev
(od vključno 3. do vključno 8.) v koledarskem
letu.

Partnerji SKZ so upravičeni do brezplačne objave na spletni strani skladno z uredniško
politiko. Brezplačno objavo v Slovenskem kadrovskem mesečniku pa partnerju omogočamo
objavo skupnih dogodkov ali pa objavo novic, ki so zanimive za člane SKZ. Pri objavi v
Slovenskem kadrovskem mesečniku se vsebina in rubrika objave skupnih dogodkov in novic
ureja skladno z uredniško politiko mesečnika.
O tem, kdo so partnerji SKZ in o njihovi brezplačni objavi na spletu ali v Slovenskem
kadrovskem mesečniku odloča UO SKZ.

3. člen
Odločanje o objavah
Odločitev o uvrstitvi na spletno stran ter v Slovenskem kadrovskem mesečniku kot najvišji
organ sprejema UO SKZ. Zaradi operativne vitalnosti, se o odločitvi na prvi instanci odloča
urednik, a je dolžan vedno in za vsako odločitev poročati UO SKZ. Tudi v primeru kakršnih
koli pomislekov ali nejasnosti glede povpraševalca, da bi lahko suvereno in skladno z
interesi SKZ sprejel ustrezno odločitev, se mora urednik, pred operativnim ukrepanjem,
obrniti na predsednika SKZ ali na UO SKZ, za pomoč pri sprejetju odločitve. UO SKZ se
lahko v dogovoru s povpraševalcem odloči tudi za drugačne zneske kot izhajajo iz tega
cenika.
4. člen
Odgovornost
SKZ si prizadeva zagotavljati oglaševalske storitve, ki so poštene in temeljijo na
konsistentni politiki prodaje oglasnega prostora ter koristijo uporabnikom, oglaševalcem in
SKZ-ju. Vsi oglasi morajo ustrezati splošnim pogojem za oglaševanje.
SKZ stremi k čimbolj enakovredni in nediskriminatorni uporabi svoje oglaševalske politike.
Uporaba splošnih pogojev pa vendar vedno vključuje določen element diskrecije in SKZ si
pridržuje pravico, da kadar koli iz katerega koli razloga zavrne ali odstrani oglas, če meni,
da je to zaradi spoštovanja splošnih pogojev in veljavne zakonodaje potrebno, oziroma če
oceni, da je oglas oziroma oglaševalska akcija kot celota nezakonita, netočna, zavajajoča
ali nemoralna, o čemer mora nemudoma obvestiti oglaševalca.

Splošni pogoji so namenjeni zagotavljanju učinkovitosti oglaševanja in vzdrževanju
kakovosti uporabniške izkušnje in so oblikovani z namenom pomagati oglaševalcem pri
ustvarjanju učinkovitih oglasov. Vsak oglas je namenjen uporabniku, zato je bistvenega
pomena, da se na strani www.skz.si ne prikazujejo neprimerni oglasi, ki bi dolgoročno
zmanjševali število uporabnikov. SKZ si zato pridržuje izključno pravico odločati o vrstah in
vsebinah oglasov.
SKZ ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino oglasov in objava oglasa v nobenem
primeru ne predstavlja odobravanja ali strinjanja z vsebino spletne strani oziroma z
oglaševano ponudbo oglaševalca. Oglaševalec v celoti in izključno:
•
•
•

•
•

jamči in odgovarja za resničnost in zakonitost oglasa,
jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja, kar vključuje zakonitost
vsebine oglaševane spletne strani,
jamči in odgovarja za urejenost avtorsko-pravnih vidikov vsebine oglasa in nasproti
SKZ z odškodninsko odgovornostjo jamči, da oglas kot celota niti njegove
posamezne sestavine (grafika, video, zvok, tekst, itd.) ne kršijo pravic
intelektualne lastnine tretjih oseb ter
jamči, da je registriran v skladu z zakonom in da ima vsa potrebna dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje in
ob vsem naštetim se zavezuje, da bo SKZ povrnil vso škodo, ki bi lahko nastala
zaradi vloženih zahtevkov tretjih oseb, zaradi kršenja zgoraj navedenih jamstev.

V Ljubljani, 22. 4. 2014
Predsednik SKZ
Rok Zupančič

