
Javni zavod Ratitovec, Otoki 9 A, Železniki, ki ga zastopa direktor Gregor Habjan  
IŠ za DDV: SI82770174 
in 
____________________________,  

ki ga zastopa ___________________ 

IŠ za DDV:  ________________ , v nadaljevanju uporabnik, 
skleneta naslednjo  
 

POGODBO O REKLAMIRANJU V  __________________________  V ŽELEZNIKIH   
 

1. člen 
 

Javni zavod Ratitovec ima v upravljanju Športno dvorano Železniki in Plavalni bazen v Železnikih, z namenom 
zagotoviti vadbene površine za šoloobvezne otroke, športne klube, rekreacijo občanov Občine Železniki. Z 
namenom večjega razvoja športa in z  namenom prepoznavnosti na športnem in gospodarskem področju pa lahko 
podjetja dosežejo svoj ekonomsko - propagandni učinek.   
 

2. člen 
 
Pogodba med Javnim zavodom Ratitovec in uporabnikom se sklene na podlagi obojestranskega interesa v namen 
reklamiranja v športni dvorani Železniki. 
 

3. člen 
Javni zavod Ratitovec se obvezuje, da bo uporabniku  omogočilo naslednjo možnost reklamiranja: 

 Stabilna namestitev znaka uporabnika na reklamnih panojih v /na ____________________ 
v velikosti _______________________, skupaj ______________m2. 

Uporabnik dostavi izdelan reklamni pano upravniku dvorane. Cena m2 najema je __________ € in DDV v 
višini 22% letno. 

4. člen 
Skupna pogodbena vrednost je: 

 najem ________ € 

 22% DDV ______ € 

 Skupaj __________ € 

 
Javni zavod Ratitovec bo za postavitev reklamnega panoja izstavil račun, ki ga je potrebno plačati v roku 15 dni 

od izstavitve računa na TRR 01346-6000000191 oz bomo vsa sredstva kompenzirali za oglaševanje na radiu Sora. 
 

5. člen 
Pogodba je sklenjena za čas enega leta  _____________________________________. Po preteku 
obdobja se pogodba lahko pismeno podaljša pod sklenjenimi pogoji. 
 

6. člen 

Podpisnika pogodbe se lahko v skladu z medsebojnim dogovorom z aneksom v pisni obliki dogovorita še za 
razširitev reklamiranja in povečanja obsega denarnih sredstev. Spremembe in dopolnitve pogodbe so možne 
samo v pismeni obliki ob predhodnem soglasju obeh strank. 
 

7. člen 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušalo rešiti sporazumno. 
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno 
pristojnemu sodišču po sedežu občine. 

 
8. člen 

 Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, vsaka pogodbena stranka prejme en izvod. 
 
  

Št. RP-_________________ 

Železniki, _______________ 
 
 
 
Javni zavod Ratitovec     ________________________ 

direktor: Gregor Habjan     _____________________ 


