
 

DRUŠTVO AUTOSPORT JAZON 

 Stara Vrhnika 1, 1360 Vrhnika  

jazon@autosport-jazon.si | www.autosport-jazon.si 
 

POGODBA O SPONZORIRANJU ____ /____ 
 

ki jo skleneta: 
podjetje: ______________________________________________________ 

naslov: _______________________________________________________ 

pošta in kraj: __________________________________________________ 

identifikacijska številka za DDV: ______________________________________ 

ki ga zastopa direktor: ___________________________________________ 

(v nadaljevanju: sponzor) 

 
in 

 

Društvo Autosport Jazon 

Stara Vrhnika 1 

1360 Vrhnika 

identifikacijska številka za DDV: S I 52123111 (davčni zavezanec DA), 

ki ga zastopa predsednik Miran Škrjanec (v nadaljevanju: koristnik). 

 

 

1. člen 

Predmet te pogodbe je poslovno sodelovanje v obliki oglaševanja in trženja imena sponzorja, 

njegove poslovne znamke ali proizvodov, pri dejavnostih, ki jih v okviru Društva Autosport 

Jazon, izvajajo njegovi člani v tekmovalni sezoni _______. 

 

2. člen 

Društvo Autosport Jazon se s pogodbo zaveže zagotoviti sponzorju sledeče oblike oglaševanja 

in trženja: 

 na tekmovalnih vozilih z dvema nalepkama, velikosti ________________, 

 na spletni strani društva z objavo logotipa in dogovorjenega teksta, 

 objava logotipa na posnetkih, ki so predvajani na spletu. 

 

3. člen 

Sponzor se s pogodbo zaveže, da bo izvedel naslednje: 

 izdelavo logotipov in nalepk ter 

 dostavo logotipov in nalepk. 
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4. člen 

Vrednost oglaševanja se opredeli v višini ____________ EUR, povečano za davek na dodano 

vrednost. 

 

5. člen 

Društvo Autosport Jazon se zaveže, da v roku 8 dni po prejemu podpisane pogodbe izstavi 

račun za znesek, naveden v 4. členu te pogodbe. 

Sponzor se zaveže, da bo na TRR Društva Autosport Jazon SI56 6100 0001 9312 659, pri 

Delavski hranilnici, nakazal enkraten znesek, naveden v 4. členu te pogodbe, najkasneje v 15. 

dneh po prejemu računa s strani koristnika. 

 

6. člen 

Morebitne spore sponzor in koristnik rešujeta sporazumno, če to ne bo mogoče, je za to 

pristojno sodišče na Vrhniki. 

 

 

7. člen 

Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod. Pogodba 

začne veljati po podpisu obeh pogodbenih strank. 

 
 
Vrhnika, dne ______________ 
 
SPONZOR: KORISTNIK: 
__________________________ Društvo Autosport Jazon 

Miran Škrjanec 
 __________________________ 
  

 


