V dogovoru izpolnite polja, ki so označena s svetlo oranžno
podlago. Polja, ki se podvajajo, se samodejno izpolnijo.
Izpolnjen dokument natisnite ter potrdite s podpisom in
žigom. Dokument se samodejno natisne v dveh izvodih.
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Klub Mladih za kreativnost, Levstikova ulica 3, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Boštjan Jarc (v nadaljevanju Klub Mladih),
in
[naziv]
[sede]
[pošta]

ki ga zastopa
[uradni zastopnik]

(v nadaljevanju partner)
dogovorita in skleneta

DOGOVOR O SODELOVANJU
Za strateško partnerstvo pri oblikovanju vsebine na informacijskem
portalu KanalMladih

- 1. Klub Mladih in partner izražata skupni interes za vsebinsko sodelovanje pri
oblikovanju informacijskega portala www.kanalmladih.com, ki ga bosta partnerja v obliki
strateškega sodelovanja razvijala.
- 2. Podpisnika se strinjata, da gre za dolgoroèni projekt, katerega cilj je omogoèiti mladinski
populaciji uporabo modernih interaktivnih storitev in kakovostnih ter aurnih informacijskih
servisov, ki bodo odraali potrebe te specifiène populacije.
Udeleeni stranki se strinjata, da lahko po dogovoru sodelovanje razširita tudi na druga
podroèja. Vsaka razširjena oblika sodelovanja se doloèi v obliki pisnega aneksa. Za èasa
trajanja dogovora o sodelovanju se bodo vse vsebinske in tehnološke aktivnosti v okviru
pogodbeno opredeljenih podroèij odvijale na platformi informacijskega portala
www.kanalmladih.com.
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- 3. Poleg aktivnosti, ki so opredeljene v 2. toèki tega pisma, se stranki dogovorita, da bosta v èasu
trajanja dogovora o sodelovanju izvajali še spodaj navedeno:

Klub Mladih se obveže, da bo:
!
!
!
!

partnerju omogoèilo dostop do “on-line obrazcev”, s katerimi bo partnerju omogoèen
neposreden vnos podatkov
partnerju brezplaèno objavilo podatke pridobljene preko “on-line obrazcev”
podatke, pridobljene preko “on-line obrazcev”, v najkasneje 2 delovnih dneh objavil na
informacijskem portalu www.kanalmladih.com
pridobljene podatke smiselno umestil v strukturo internetnega portala
www.kanalmladih.com

Partner se obveže, da bo:
!
!
!
!

brezplaèno ponudil aurne in preverjene informacije
vsebino sam vnašal preko “on-line obrazcev” na portalu www.kanalmladih.com
ob morebitnih spremembah sam popravil na portalu e objavljene podatke
odgovarjal za etiènost in toènost posredovanih podatkov

Partnerja se dogovorita, da bosta izmenjevala vse pomembnejše informacije vezane na
projekt in njegovo tematiko.
- 4. Partnerja se obveeta, da bosta sodelovala v duhu dobrih poslovnih obièajev in se bosta
vzdrala vsakršnega ravnanja, ki bi utegnilo škoditi drugi pogodbeni stranki.

- 5. Èe sporov glede Dogovora o sodelovanju partnerja ne bosta mogla rešiti sporazumno, se
dogovorita za prekinitev sodelovanja.
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- 6. Ta Dogovor o sodelovanju je sestavljen v dveh enakih izvodih, po en izvod za vsakega
partnerja.
- 7. Dogovor o sodelovanju stopi v veljavo, ko ga podpišeta obe stranki.
v

dne

z

Klub Mladih

[naziv]

predsednik
Boštjan Jarc

[uradni zastopnik]

ig

ig

Prosimo, da v vaši organizaciji doloèite kontaktno osebo, ki bo zadolena za vnos in objavljanje sporoèil na
portalu KanalMladih:
ime in priimek:
e-mail naslov:
telefon:
Za vnos informacij na portal KanalMladih potrebujete, poleg raèunalnika in povezave z omrejem, tudi
brezplaèno uporabniško ime in geslo. Lahko si ju izberete sami ali pa sta vam dodeljeni s strani portala.
Èe elite uporabniško ime in geslo izbrati sami, prosimo, da ju vpišete v spodnji okenci. Uporabite geslo dolgo
vsaj 5 znakov!
eleno uporabniško ime:
eleno geslo:
[pišite èitljivo in s tiskanimi èrkami]

Èe elite, da vam uporabniško ime in geslo dodeli uredništvo portala KanalMladih pustite èrti prazni.
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