SPONZORSKA POGODBA
v projektu »posvojiteljstvo« klopce
ki jo dogovorita in skleneta:
1.

________________________________________________,
matična številka: ___________, davčna številka: ________________,
ki ga zastopa ________________, kot sponzor
in

2.

TURIZEM BOHINJ, Triglavska cesta 30, 4264 Bohinjska Bistrica,
matična številka: 5 , davčna številka: SI84521147,
ki jo zastopa direktor Klemen Langus, kot sponzoriranec

kot sledi:
1. člen
Turizem Bohinj je nosilec projekta ______, v skladu s katerim se ob Bohinjskem jezeru postavijo klopi
za počitek sprehajalcev. Nosilka projekta za sofinanciranje izvedbe projekta pridobi sponzorska
sredstva.
2. člen
S to pogodbo se sponzor zavezuje sponzorirati _(x)_ klopic, ki stoji(jo) na lokacijah, kot izhaja iz
grafične priloge pogodbe.
Sponzor se zaveže sponzoriranje izvesti tako, da na podlagi računov, izdanih s strani sponzoriranca,
nakaže denarna sredstva v sledeči dinamiki:
(x) x 300,00 EUR v letu 2015 kot »nakup klopice«(račun izdan do ____)
(x) x 50 EUR v letu 2016 kot vzdrževanje klopic (račun izdan do ___)
(x) x 50 EUR v letu 2017 kot vzdrževanje klopic (račun izdan do ___)
3. člen
Sponzoriranec na klopicah, ki so predmet te pogodbe, zagotovi ime oz. naziv sponzorja ter besedilo,
ki ga skupaj uskladita sponzoriranec in sponzor. Besedilo ima lahko do 120 znakov. Natančno lokacijo
klopce določi sponzoriranec. Pozicija imena /naziva in besedila je razvidna na grafični prilogi
pogodbe.

4. člen
Sponzoriranec se zavezuje, da bo ustrezno vzdrževal klopice in poskrbel tudi za urejenost okolice. V
kolikor pride do odstranitve podatkov o sponzorju (npr. zaradi vandalizma ipd.), se sponzoriranec
zavezuje v ustreznem roku namestiti nov napis.
5. člen
V primeru, da pride zaradi razlogov, ki niso na strani sponzoriranca, do večjih poškodb klopic in
sredstva, namenjena vzdrževanju po tej pogodbi, za popravilo ne zadoščajo, potrebna stredstva stranki
dogovorita z aneksom k tej pogodbi.
6. člen
To sponzorsko pogodbo stranki sklepata za dobo treh let – za leta 2015, 2016 in 2017.
Sponzoriranec lahko odpove pogodbo brez odpovednega rokav primeru kršitev 2. člena te pogodbe.
Odpoved mora biti podana v pisni obliki in učinkuje z dnem oddaje odpovedi na pošti (priporočeno s
povratnico).
Sponzor lahko odpove pogodbo v primeru kršitve določil 3. in 4. člena te pogodbe. Pred odpovedjo
mora pisno opozoriti sponzoriranca na kršitev pogodbe in mu dati primeren rok za odpravo kršitev.
7. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor do sporazuma ni mogoče
priti, stranki dogovorita pristojnost Okrajnega sodišča v Radovljici.
8. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih sta dva izvoda namenjena
sponzorirancu, en izvod pa sponzorju. Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Številka:______________________

Številka: _______________________

Datum: _______________________

Datum: ________________________

Podpis strank:
_____________________________

_____________________________
Turizem Bohinj
ki ga zastopa direktor Klemen Langus

