
NAVODILO ZA PRAVILNO OBJAVO  OGLASA 
 
S tem dokumentom se postavljajo podrobnejša pravila in sankcije na področju objavljanje oglasnih objav 
na forumu, v zato namenjeni kategoriji/forumu. 
 
 
1.Splošno 
 
1.1- oglas bo oddan v pregled upravljavcem foruma pred samo objavo na forumu. Izvedeno s 
tehničnimi sredstvi foruma. 
 
1.2- veljavnost oglas je štirinajst (14) dni, po preteku le teh se smatra za brezpredmetnega in bo 
premaknjen v arhiv. Izvedeno s tehničnimi sredstvi foruma. 
 
1.3- oglas lahko vsebuje največ 2 različna artikla z izjemo, če več artiklov predstavlja zaključeno celoto. 
Primer: lokomotiva + 5 vagonov, set 5 hišk. 
 
1.4- vsakemu članu pripada 5 oglasnih objav na teden, vendar ne več kot tri na dan. 
 
1.5- komentiranje oglasov ni dovoljeno. Izvedeno s tehničnimi sredstvi foruma. 
 
1.6- komunikacije okoli oglasa se izvajajo izključno preko zasebnih sporočil oziroma preko kontaktnih 
številk, če so podane. 
 
 
2.Oblika oglasa 
Objava mora biti spisana v sledečem okviru: 
 
2.1-  iz naslova more biti razvidno: 

o ali se artikel prodaja (P:), kupuje(K:), podarja (POD:); 
o čim podrobnejši naziv artikla; 
o v kolikor je v merilu oznaka le tega ( H0, N, Z …) 

Primer: P: Lokomotivo Roco SŽ-541 (H0) 
  
2.2 -  vsebina mora vsebovati: 

o opis artikla (podrobnosti, posebnosti); 
o zaželena je slika artikla (največ dve) vendar ne več kot štiri na objavo; 
o ceno artikla, pri kateri more biti definirano, če vsebuje poštnino ali ne, oziroma 

alternativni način dostave 
 
2.3 - vsebina lahko v nadaljevanju vsebuje še kontaktno številko uporabnika ter eno (1) povezavo, ki 
naknadno opisuje artikel (povezava na proizvajalčevo stran, dotičnega artikla). 
 
2.4- vsebina pod nobenim pogojem ne sme vsebovati povezave na specializirane spletne strani (npr.: 
Bolha), kjer se izvaja kupovanje oziroma prodaja in ostalih objav z oglasi na tem forumu. 
 
2.5- vsebina oblikovno ne sme vsebovati barvenega teksta, večjega fonta kot je osnovni ter nobenih 
smeškov. Dovoljena je uporaba odebeljenega (krepkega) in poševnega teksta (Bold, Italic). 
 
 
 
 



 
3. Kršitve in sankcije 
3.1- kršitev točke tri (3) prvega (1) člena se kaznuje z izbrisom objave (objava se ne potrdi) in pisnim 
opozorilom preko zasebnega sporočila (ZS), v kolikor se to ponovi trikrat (3) se dodeli opozorilo. 
 
3.2- kršitev točke šest (6) prvega (1) člena se kaznuje z izbrisom objave (objava se ne potrdi) in 
dodelitvijo opozorila. 
 
3.3- kršitev točke štiri (4) prvega (1) člena se kaznuje z izbrisom objave (objava se ne potrdi) in 
dodelitvijo opozorila. V kolikor član krši točko z alternativnim (dodatnim) uporabniškim imenom, bo 
kaznovan po tretji (3) točki devetega (9) člena Pravilnika uporabe foruma. 
 
3.4- kršitev katerekoli točke drugega (2) člena se kaznuje z izbrisom objave (objava se ne potrdi) in 
dodelitvijo rumenega kartona. 
 
 
4. Primer objave 
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