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Ponudba za sodelovanje 
na Slovenskem inženirskem dnevu 2022  

 

 

IZS napoveduje Slovenski inženirski dan 2022 (SID 2022) z nosilno temo »Prenova stavb in infrastrukture« v 

digitalni obliki z možnostjo interakcije z občinstvom. 

 

V nadaljevanju predstavljeni paketi vam zagotavljajo doseg ciljne skupine oziroma utrditev vaše 

prepoznavnosti in ugleda.  

 

Oglejte si ponudbo možnih paketov S, M in L.  

 

PAKET: S Cena: 1.000,00 evrov + DDV 

Paket S vključuje: 

• 3 kotizacije za Slovenski inženirski dan 2022 

• Izpostavitev logotipa sponzorja v digitalnem preddverju na SID 2022 na digitalni platformi confiva 

• Izpostavitev logotipa sponzorja na digitalnem odru SID 2022 

 

PAKET: M Cena: 4.000,00 evrov + DDV 

Paket M vključuje: 

• 8 kotizacij za Slovenski inženirski dan 2022 

• Izpostavitev logotipa sponzorja na predvabilu na SID 2022 

• Izpostavitev logotipa sponzorja na pristajalni strani SID 2022 / www.izs.si  

• Izpostavitev logotipa sponzorja v digitalnem preddverju SID 2022 na digitalni platformi confiva 

• Izpostavitev logotipa sponzorja na digitalnem odru SID 2022 

• Pojavnost spletne pasice sponzorja na digitalnem odru SID 2022 

• Pojavnost logotipa sponzorja na zahvalnem elektronskem sporočilu obiskovalcem SID 2022 

 

PAKET: L Cena: 7.000,00 evrov + DDV 

Paket L vključuje: 

• 12 kotizacij za Slovenski inženirski dan 2022 

• Izpostavitev logotipa sponzorja na predvabilu na SID 2022 

• Izpostavitev logotipa sponzorja na pristajalni strani SID 2022 / www.izs.si   

• Izpostavitev logotipa sponzorja v digitalnem preddverju SID 2022 na digitalni platformi confiva  

• Izpostavitev logotipa sponzorja na digitalnem odru SID 2022 

• Pojavnost logotipa sponzorja na zahvalnem elektronskem sporočilu obiskovalcem SID 2022 

• 3 x zvočno oglasno sporočilo na SID 2022 

• Možnost sponzorske galerije v digitalni platformi confiva (showroom) 

• Možnost nagradne igre oziroma gumb za aktivacijo znamke sponzorja (showroom) 

• Prednaložene video vsebine (promocijske ali prodajne) v showroomu  

• Možnost vstavljanja HTML ali iFrame v showroomu 

• Spletna klepetalnica za diskusijo povabljenih udeležencev v showroomu  
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Splošni pogoji sodelovanja  

 

 

Inženirska zbornica Slovenije bo z zainteresiranimi izbranimi organizacijami sklenila pogodbo o sodelovanju 

oziroma promociji in oglaševanju do konca februarja 2022.  

 

Dogovorjeno plačilo mora biti na podlagi računa izvedeno najkasneje do 3. marca 2022.  

 

Organizacijam, ki se odločijo za paket L, po dogovoru nudimo možnost sklenitve dogovora za ekskluzivno 

pojavljanje na področju njihovega poslovanja ali delu tega, če to ni v nasprotju z veljavnimi pogodbami. 

 

Na podlagi izbranega paketa (S, M, L) organizator določi hierarhijo pojavnosti izpostavitev.  

 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta ravnali skladno z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije in drugo vsakokrat veljavno protikorupcijsko zakonodajo. 

 

Pogodbeni stranki izjavljata, da nobena od njiju, kakor tudi nihče drug v njunem imenu ali za njun račun pred 

sklenitvijo, ob sklenitvi ali po sklenitvi Pogodbe, kakor tudi z njo povezanega posla ni in ne bo ponudil, dal ali 

obljubil protipravne koristi drugi pogodbeni stranki, njenemu zaposlenemu, predstavniku, posredniku ali tretji 

osebi za: 

• pridobitev posla ali 

• sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

• opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

• drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bi lahko bila pogodbeni stranki ali tretji 

• osebi povzročena protipravna škoda oziroma pogodbeni stranki, njenemu zaposlenemu, članu organa 

vodenja ali nadzora, predstavniku ali posredniku pogodbene stranke ali tretje osebe omogočena 

pridobitev protipravne koristi. 

 

Pogodba velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh pogodbenih strank. Pogodba bo stopila v veljavo z 

dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  

 

 

 mag. Črtomir Remec, predsednik 

 Inženirska zbornica Slovenije 

 

 


