Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo,
ki ga zastopa direktorica mag. Ariana B. Suhadolnik,
matična številka 3738027000, davčna številka 29021995
(v nadaljnjem besedilu skrbnik)
in
______________naziv_________________________
ki ga/jo zastopa ______________________________
______________naslov________________________
davčna številka _______________
(v nadaljnjem besedilu naročnik)

POGODBA O SPLETNEM OGLAŠEVANJU NA PORTALU
www.brda.si
Uvodne določbe:
I.
Stranki uvodoma ugotavljata, da imata skupni interes promocije na spletnem portalu www.brda.si.
II.
Stranki soglašata, da bo skrbnik proti plačilu za naročnika opravljal storitve spletnega oglaševanja, kot
je podrobneje opredeljeno v nadaljevanju te pogodbe, naročnik pa mu bo zato plačal ceno, določeno v
IV. členu te pogodbe. Cena je skladna z veljavnim cenikom oglaševanja na portalu, ki je sestavni del te
pogodbe.

Dolžnosti skrbnika:
III.
Skrbnik bo za naročnika izvajal naslednje storitve:
• priprava, umestitev in objava reklamne pasice (bannerja) naročnika na portalu,
• ureditev povezave s spletnimi stranmi naročnika.
Skrbnik bo na portalu objavil reklamno pasico naročnika :
velikosti:______________
pozicija na portalu:__________________________________
trajanje objave:_____________________.
Skrbnik bo naročniku izstavil račun v 5 dneh po podpisu te pogodbe.
Dolžnosti naročnika:
IV.
Naročnik je dolžan skrbniku pravočasno ( najkasneje v roku 3 delovnih dni po podpisu pogodbe)
dostaviti gradivo za objavo v dogovorjeni velikosti in obliki- jpg formatu. Skrbnik ne prevzema

odgovornosti za zamudo pri objavi nepravočasno dostavljenega gradiva in objavo prejetega gradiva
slabe kakovosti.
Naročnik se zavezuje skrbniku za delo opredeljeno v III. čl. te pogodbe plačati storitev promocije v
višini ____ EUR + DDV. Vrednost storitve je obračunana glede na velikost in pozicijo oglasa ter
trajanje objave.
Naročnik je dolžan storitve plačati v roku 30 dni od datuma izstavitve računa.
Skrbnost strank:
V.
Stranki sta sporazumni, da bosta pri izvajanju pogodbenih obveznosti nastopali s skrbnostjo dobrega
gospodarstvenika in skrbeli za varstvo in zaščito interesov ter dobrega imena nasprotne stranke.
Stranki se zavezujeta druga drugo sprotno in tekoče obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko posegle v
interese nasprotne stranke ter drugi stranki povzročile škodo.

Trajanje pogodbe:
VI.
Ta pogodba je sklenjena za določen čas, torej za čas trajanja objave. Stranki imata pravico odstopiti od
pogodbe, s pisnim priporočenim obvestilom, z enotedenskim odpovednim rokom, ki prične teči na dan
prejema obvestila, pri čemer mora naročnik skrbniku poravnati sorazmerni del stroška objave do poteka
odpovednega roka.
Končna določila
VII.
Ta pogodba je napisana v 2 izvodih, tako da vsaka stranka prejme en izvod.
Stranki sta sporazumni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za vse
spore krajevno pristojno sodišče v Novi Gorici.
Priloga: Cenik oglaševanja na portalu www.brda.si

Dobrovo, ____________

Skrbnik:
Zavod za turizem, kulturo,
mladino in šport Brda
mag. Ariana B. Suhadolnik
direktorica

Naročnik:
_______________________

