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SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE  

WeTeh, holdinška družba d.o.o. 

 

Družba WeTeh, holdinška družba d.o.o. s sedežem v Ljubljani, na naslovu Šmartinska cesta 106, 1000 

Ljubljana, vpisana v sodnem/poslovnem registru z matično številko 8507686000 in davčno številko SI 

11024313 (''WeTeh'') z registrirano prevladujočo dejavnostjo: Obratovanje spletnih portalov, šifra 

dejavnosti 63.120 ponuja storitve informacijske družbe in opravlja storitve pravnim osebam in 

podjetnikom (''Naročniki'') kot so navedene v 2. členu teh splošnih pogojev poslovanja. 

Predmet Splošnih pogojev poslovanja določa razmerje med WeTeh, kot ponudnikom storitev 

informacijske družbe, in Naročniki, kot uporabniki storitev WeTeh, za namene oglaševanja Naročnikov 

in njihovih produktov. 

WeTeh ne izvaja nobenih drugih storitev, niti ne prevzema obveznosti in odgovornosti, ki niso določene 

s predmetnimi Splošnimi pogoji poslovanja, razen če je v pisni obliki izrecno dogovorjeno drugače. 

WeTeh nima vpliva na kakršnokoli vsebino objavljeno s strani Naročnikov, prav tako ne jamči za 

resničnost in uporabnost informacij, ki izhajajo iz razpoložljive vsebine. Navedena odgovornost za 

vsebino je izključno na tistih, ki so vsebino  ustvarili oziroma jo posredovali.  

 

1. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 

1.1. Splošni pogoji poslovanja družbe WeTeh, holdinška družba d.o.o. (''Splošni pogoji'') določajo 

splošna pravila in pogoje na podlagi katerih WeTeh nudi storitve oglaševanja Naročnikom in 

njihovim produktom ter druge storitve, navedene v 2. členu Splošnih pogojev (''Storitve''), kot 

tudi pravice in obveznosti WeTeh in Naročnikov v zvezi z zagotavljanjem storitev.  

1.2. Splošni pogoji veljajo za vse ponudbe dane s strani WeTeh za opravljanje Storitev in za vse 

pogodbe o opravljanju Storitev. 

1.3. Ponudbe, dane s strani WeTeh vključujejo izključno tiste Storitve, ki so izrecno navedene v 

ponudbi in veljajo le do roka, določenega za sprejem ponudbe. 

1.4. Pogodba o opravljanju Storitev se šteje za sklenjeno, ko WeTeh prejme izjavo Naročnika o 

sprejemu ponudbe. Po sprejemu ponudbe s strani Naročnika lahko pogodbeni stranki skleneta 

pogodbo o opravljanju Storitev tudi v pisni obliki. 

1.5. V primeru kakršnihkoli razlik, nesoglasij ali drugega neskladja med sklenjeno pogodbo o 

opravljanju Storitev v pisni obliki, ponudbo in sprejemom ponudbe, ter Splošnimi pogoji, ima 

prednost pri razlagi volje pogodbenih strank, po naslednjem vrstnem redu: 

− pogodba o opravljanju Storitev v pisni obliki, 

− ponudba in sprejem ponudbe, 

− Splošni pogoji. 

 

2. STORITVE 

2.1. WeTeh ponuja naslednje storitve informacijske družbe: 

2.1.1.  oglaševanje produktov Naročnika, specificirane/navedene s strani Naročnika na spletni 

strani www.shoptok.si (''Spletna stran'') z dostopom do orodja Shoptok business 

manager  z informacijami o najbolj obiskanih skupinah in kategorijah produktov 

Naročnika.  

2.1.2.  zagotavljanje drugih vrst analitičnih informacij, skladno z zahtevami Naročnika. 

2.1.3.  oglaševanje izdelkov Naročnika na spletnem mestu z uporabo pasic, formatov in 

dimenzij, ki jih je predhodno odobril WeTeh. 

2.1.4.  oglaševanje katalogov posebnih ponudb Naročnika v formatih in dimenzijah, ki jih je 

predhodno odobril WeTeh. 

2.1.5.  objavljanje pregledov in testov Naročnikovih izdelkov. 

2.2. V primeru, da obstaja zakonska zahteva, dogovor, dovoljenje ali katerikoli drug dokument, ki 

ga mora izdati pristojni organ za opravljanje dejavnosti, ki je predmet oglaševanja, je Naročnik 
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dolžan posredovati številko dovoljenja, dogovora ali drugega dokumenta in datum njegove 

izdaje, ter navesti ime organa, ki je tak dokument izdal. 

 

3. VZPOSTAVITEV POSLOVNEGA SODELOVANJA 

3.1. Registracija trgovine 

3.1.1.  Zagotavljanje storitev za Naročnike s strani WeTeh ni pogojena z registracijo na Spletni 

strani, vendar se Naročniki lahko registrirajo na Spletni strani tako, da izpolnijo obrazec 

za registracijo, ki je na voljo na www.shoptok.si. Po registraciji Naročnika na Spletni strani 

se pogodba o opravljanju Storitev med WeTeh in Naročnikom šteje za sklenjeno. 

 

3.2. Vložitev zahteve Naročnika 

3.2.1.  Naročniki so dolžni posredovati WeTeh vse zahtevane obvezne podatke ('' Zahteva 

Naročnika'') , da lahko WeTeh Naročnikom ponudi eno ali več storitev, navedenih v 2. 

členu Splošnih pogojev. Naročniki so dolžni Zahtevi Naročnika priložiti ustrezne 

specifikacije, odvisno od vrste Storitve, z vsemi obveznimi elementi in skladno z navodili 

WeTeh ('' Specifikacije''). Specifikacije bodo obravnavane kot sestavni del Zahtev 

Naročnika. 

3.2.2.  WeTeh ima pravico zavrniti Zahtevo Naročnika, če je pripravljena v nasprotju s 

pododstavkom 3.2.1. Splošnih pogojev. 

3.2.3.  WeTeh bo Naročniku zagotavljala Storitve v skladu z Zahtevo Naročnika v sporazumno 

določenem časovnem obdobju, tj. v ustreznem časovnem obdobju, glede na vrsto 

Storitve, pod pogojem, da je zahteva Naročnika vložena v skladu s pododstavkom 3.2.1. 

Splošnih pogojev. 

 

3.3. Spremembe Zahteve Naročnika 

3.3.1.  Naročniki lahko spremenijo svoje zahteve z oddajo nove Zahteve Naročnika v skladu s 

pododstavkom 3.2.1 Splošnih pogojev. Naročniki so dolžni oddati novo Zahtevo 

Naročnika tudi v primeru delnih sprememb Zahteve Naročnika. 

3.3.2.  WeTeh se zavezuje, da bo spremembo Zahteve Naročnika izvedel v sporazumno 

določenem roku, torej v ustreznem časovnem obdobju, glede na vrsto Storitve.  

3.3.3.  WeTeh ima pravico zavrniti spremembo Zahteve Naročnika, če je sprememba Zahteve 

Naročnika pripravljena v nasprotju s pododstavkom 3.2.1. Splošnih pogojev, pri čemer 

mora navesti razlog za tako zavrnitev, na podlagi katerega lahko Naročnik odda 

popravljeno spremembo Zahteve Naročnika. 

 

3.4. Pravica do uporabe podatkov iz Zahteve Naročnika 

3.4.1.  Naročniki s posredovanjem Zahteve Naročnika na WeTeh prenesejo neekskluzivne, 

neprenosljive in brezplačne pravice za uporabo avtorsko zaščitenih del (kot so dokumenti, 

grafične predstavitve in/ali fotografije), ki so sestavni del Zahteve Naročnika, tako da 

WeTeh lahko izvaja Storitev v skladu z Zahtevo Naročnika. 

3.4.2.  Naročniki prenesejo neekskluzivne, neprenosljive in brezplačne pravice za avtorsko 

zaščitena dela na WeTeh, da jih lahko WeTeh obdeluje, objavlja in spreminja na druge 

načine za izvajanje Storitev v skladu z Zahtevo Naročnika. 

3.4.3.  Naročniki prenesejo neekskluzivne, neprenosljive in brezplačne pravice na WeTeh za 

uporabo poslovnih logotipov in/ali žigov strank za namene izvajanja Storitev v skladu z 

Zahtevo Naročnika. 

3.4.4.  Naročniki soglašajo, da lahko WeTeh brezplačno uporablja vse informacije in 

dokumente, posredovane z Zahtevo Naročnika, ki se ne štejejo za avtorsko zaščitena 

dela, za namene izvajanja Storitev v skladu z Zahtevo Naročnika. 

3.4.5.  WeTeh ima pravico uporabljati URL povezavo, ki jo posredujejo Naročniki z Zahtevami 

Naročnika, za namene izvajanja Storitev v skladu z Zahtevo Naročnika. 

3.4.6.  Naročniki soglašajo, da lahko WeTeh objavi podatke o Naročnikih na seznamu 

naročnikov WeTeh na Spletni strani. 

 

3.5. Sinhronizacija 
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3.5.1.  Glavno obdobje sinhronizacije je obdobje v delovnem dnevu od 00.15 do 02.00 ure 

(''Glavno obdobje sinhronizacije'') in se nanaša na oglaševanje produktov Naročnikov 

na Spletni strani, navedeni v pododstavku 2.1.1. Splošnih pogojev. Med glavnim 

obdobjem sinhronizacije WeTeh posodablja obvezne informacije o izdelku glede na 

spremembe, ki so jih stranke naredile iz prejšnjega glavnega obdobja sinhronizacije v 

skladu z odstavkom 3.3 Splošnih pogojev. WeTeh bo tekom dneva izvedel še najmanj tri 

dodatne sinhronizacije (''Dodatna sinhronizacija'') cen navedenih izdelkov Naročnikov 

v času od 10.00 do 11.00 ure, v času od 16.00 do 17.00 ure in v času od 20.00 do 21.00 

ure in bodo vidne na Spletni strani v 60 minutah. Vse spremembe naročnika morajo biti 

pripravljene v ustrezni obliki pred začetkom dodatne sinhronizacije. 

3.5.2.  Za namen teh Splošnih pogojev se za delovni dan šteje vsak dan, razen nedelje in 

državnih praznikov, ko so banke odprte za poslovanje v Sloveniji (''Delovni dan''). 

 

4. DOSTOP DO SHOPTOK BUSINESS MANAGERJA 

4.1. WeTeh bo Naročnikom posredovala podatke za dostop do Shoptok Business Managerja za 

oglaševanje izdelkov v skladu s pododstavkom 3.2.3. Splošnih pogojev. 

4.2. Naročniki so dolžni posredovati podatke o posameznikih, ki bodo imeli dostop do Shoptok 

Business Managerja (''Pooblaščenci'') v svoji Zahtevi Naročnika, ki jo posredujejo WeTeh, 

ter IP naslove, s katerih bodo Pooblaščenci dostopali do Shoptok Business Managerja. 

Naročniki so dolžni zagotoviti, da imajo Pooblaščenci obveznost zaupnosti v zvezi z 

informacijami, ki jih vsebuje Shoptok Business Manager, med in po prenehanju delovnega 

razmerja oziroma druge oblike sodelovanja z Naročniki, za obdobje najmanj 5 let. 

4.3. Shoptok Business Manager vsebuje občutljive in zaupne informacije, zato se Naročniki 

zavezujejo, da bodo posameznikom, razen Pooblaščencem, preprečili dostop do Shoptok 

Business Managerja. 

4.4. Naročniki se zavezujejo, da ne bodo objavljali, posredovali ali na kakršenkoli drug način dali 

na voljo informacij, ki so dostopne v Shoptok Business Managerju, nobeni fizični ali pravni 

osebi (razen Pooblaščencem). 

4.5. WeTeh si pridržuje pravico, da po lastni presoji prepreči dostop do Shoptok Business 

Managerja Naročnikom v primeru odpovedi pogodbe o opravljanju Storitev iz kakršnegakoli 

razloga in/ali kršitve obveznosti zaupnosti podatkov iz odstavkov 4.3. in 4.4. Splošnih pogojev. 

 

5. NADOMESTILO 

5.1. Znesek 

5.1.1.  Mesečno nadomestilo za opravljanje Storitev iz pododstavka 2.1.1. Splošnih pogojev se 

izračuna po naslednji formuli: 

− (skupno število klikov na Naročnikove izdelke ) x (cena na klik) = 

nadomestilo . 

5.1.2.  ''Klik'' se bo štel kot klik na ponudbo enega obiskovalca Spletne strani v zadnjih 60 

minutah. 

5.1.3.  Mesečno nadomestilo za opravljene Storitve, opredeljene v pododstavku 2.1.2. Splošnih 

pogojev se določijo sporazumno, skladno z Zahtevo Naročnika.  

Zaradi pokritja administrativnih stroškov vnosa in vzdrževanja ponudb na platformi 

shoptok.si minimalno mesečno nadomestilo za opravljene Storitve znaša 15€+DDV. Velja 

le v primeru, da ta znesek ni dosežen po formuli iz točke 5.1.1. 

5.1.4.  Nadomestilo za opravljene Storitve iz pododstavka 2.1.3 Splošnih pogojev se izračuna 

po naslednji formuli: 

− ( skupno število prikazov pasic) x (cena prikaza pasice glede na njeno 

obliko na CPM) / 1.000 = nadomestilo. 

5.1.5.  Skupno število prikazov pasic se določi na podlagi ustreznega kazalnika Google Ad 

Manager. 

5.1.6.  Mesečno nadomestilo za opravljene Storitve iz pododstavkov 2.1.4. in 2.1.5. Splošnih 

pogojev se določijo na podlagi veljavnega Cenika (kot je opredeljeno v pododstavku 

5.1.8. Splošnih pogojev). 

5.1.7.  Nadomestila, navedena v pododstavkih 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 in 5.1 Splošnih pogojev, se 

skupaj imenujejo "Nadomestilo" . 
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5.1.8.  ''Cena na klik'', ''cena prikaza pasice glede na njeno obliko na CPM'' in nadomestilo za 

storitve, navedene v pododstavkih 2.1.4. in 2.1.5. Splošnih pogojev se določi na podlagi 

cenika WeTeh (''Cenik''), ki velja na dan obračuna nadomestila. WeTeh si pridržuje 

pravico spreminjati in/ali dopolnjevati Cenik skladno z odstavkom 5.4 Splošnih pogojev. 

 

5.2. Izdajanje računov in plačila 

5.2.1.  WeTeh izda račun za nadomestilo za opravljene storitve Naročnikom v roku pet dni po 

koncu vsakega koledarskega meseca. 

5.2.2.  Naročniki so dolžni WeTeh plačati nadomestilo za pretekli mesec do 15. dne tekočega 

koledarskega meseca. 

5.2.3.  Naročniki so WeTeh dolžni plačati nadomestilo v višini, kot je naveden na izdanem 

računu. Vse stroške in neposredne davke, ki nastanejo zaradi plačila nadomestila WeTeh 

so dolžni plačati Naročniki. 

5.2.4. WeTeh si pridružuje pravico do prenehanja izvajanja storitve v kolikor nadomestilo za 

opravljene storitve ni plačano v dogovorjenih rokih. 

 

5.3. Ugovori zoper izdane račune  

5.3.1.  Naročniki so dolžni posredovati svoje ugovore zoper izdane račune, ki jih izda WeTeh v 

zvezi z izračuni števila klikov v skladu s pododstavkom 5.1.1. in 5.1.2. Splošnih pogojev, 

v pisni obliki v roku pet dni od dneva izdaje računa. 

5.3.2.  Naročniki so dolžni ugovoru iz pododstavka 5.3.1. Splošnih pogojev priložiti 

nespremenjeno poročilo s svojih strežnikov, iz katerega izhajajo navedbe glede števila 

klikov, na katera se sklicuje Naročnik v svojem ugovoru. Za dokaz se šteje izključno zgoraj 

navedeno poročilo, medtem ko statistični podatki tretjih oseb (npr. Google Analytics, 

Statcounter,...) v nobenem primeru ne bodo sprejeti kot veljaven dokaz. 

5.3.3.  WeTeh zavrne ugovor Naročnika, v kolikor meni, da na podlagi prejetega poročila, 

navedenega v pododstavku 5.3.2 Splošnih pogojev, ni mogoče izračunati števila klikov.  

Pogodbeni stranki bosta poskušali spor rešiti sporazumno, v 30 dneh od pisne vročitve 

obvestila Naročniku, da je WeTeh zavrnil njegov ugovor. V kolikor sporazumna rešitev 

spora ne bo mogoča ali bo potekel rok 30 dni za sporazumno rešitev, bo o sporu odločilo 

pristojno sodišče. 

5.3.4. WeTeh si do rešitve spora pridržuje pravico do prenehanja izvajanja storitve do rešitve 

spoora. 

 

5.4. Spremembe in dopolnitve Cenika 

5.4.1.  WeTeh si pridržuje pravico spreminjati in/ali dopolnjevati Cenik. 

5.4.2.  WeTeh je dolžan pravočasno obvestiti Naročnike o svoji nameri za spremembo in/ali 

dopolnitev Cenika in sicer najkasneje 15 dni pred uveljavitvijo teh sprememb in/ali 

dopolnitev Cenika. 

5.4.3.  Naročniki imajo pravico odpovedati pogodbe o opravljanju Storitev po prejemu obvestila 

o spremembi in/ali dopolnitvi Cenika, navedenega v pododstavku 5.4.2. Splošnih 

pogojev, s 7-dnevnim odpovednim rokom, na način, da WeTeh posreduje pisno izjavo o 

odstopu od pogodbe. V času 7-dnevnega odpovednega roka bo WeTeh obračunal 

nadomestilo za svoje Storitve na podlagi Cenika, ki je veljal pred morebitno uveljavitvijo 

sprememb in/ali dopolnitev Cenika, ki so bili razlog za odpoved pogodbe s strani 

Naročnika. 

5.4.4.  Naročniki imajo pravico odpovedati pogodbo o opravljanju Storitev skladno s 

pododstavkom 5.4.3. Splošnih pogojev najkasneje do uveljavitve objavljenih sprememb 

in/ali dopolnitev Cenika. V kolikor Naročnik ne odpove pogodbo o opravljanju Storitev, se 

šteje, da se s spremembami in/ali dopolnitvami Cenika strinja. 

 

6. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 

6.1. Naročniki obdržijo vse avtorske in sorodne pravice v zvezi z vsebino, katere avtorji so. 

Naročniki jamčijo, da so lastniki oziroma upravičenci do vseh pravic intelektualne lastnine, kar 

pomeni za celotno vsebino ter za vse njihove posamezne dele, ki jih objavijo na Spletno stran. 
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6.2. Za morebitno kršitev avtorskih ali sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine so 

izključno odgovorni Naročniki, ki so objavili vsebino na Spletno stran.  

6.3. Z umestitvijo vsebin na Spletno stran, Naročniki brezpogojno in nepreklicno pooblastijo 

WeTeh, da tovrstne vsebine posreduje neomejenemu številu oseb ter jih odstrani brez 

predhodnega ali dodatnega obvestila oziroma utemeljitve, kadar to zahteva veljavna 

zakonodaja. 

6.4. Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine na Spletni strani ter drugih posameznih 

elementov, ki jo sestavljajo, kot so: besedila, vizualni in zvočni elementi, vizualne identitete, 

podatki in baze podatkov, programske kode in drugi elementi storitve, ima izključno WeTeh. 

6.5. Nepooblaščena uporaba celotne Spletne strani ali kateregakoli njenega dela, brez 

predhodnega izrecnega dovoljenja v pisni obliki, ki ga izda WeTeh kot izključni nosilec 

avtorskih pravic, se bo štela za kršitev avtorskih pravic WeTeh. 

6.6. Spletna stran lahko vsebuje tudi posebne vsebine, za katere imajo avtorske in sorodne pravice 

intelektualne lastnine izključno Naročniki ali tretje osebe. V tem primeru so za te vsebine 

izključno odgovorni imetniki teh pravic in ne WeTeh. 

6.7. Z objavo vsebine na Spletni strani, Naročniki soglašajo, da bodo le-te vidne obiskovalcem 

Spletne strani. 

6.8. Vsak posameznik je samostojno odgovoren za vsebino, ki je njegovo avtorsko delo, torej za 

vsebino, ki jo je samostojno javno objavil preko Spletne strani. 

 

7. ODGOVORNOST WETEH 

7.1. Naročniki dostopajo do Spletne strani in jo uporabljajo izključno na lastno odgovornost. 

Naročniki se izrecno strinjajo, da WeTeh ne more biti odgovorna za ravnanje drugih 

Naročnikov ali tretjih oseb ter da navedeni v celoti tudi odgovarjajo za morebitno nastalo škodo, 

skladno z veljavno zakonodajo.   

7.2. WeTeh ni odgovorna za morebitno začasno nedostopnost Spletne strani, niti za njeno delno 

ali popolno nedelovanje ter nepravilno delovanje, razen če je navedeno storjeno naklepoma 

ali iz hude malomarnosti. WeTeh ni odgovorna za tehnične težave, ki bi lahko povzročile 

zamude in/ali nepravilno elektronsko obdelavo podatkov. 

7.3. Kot ponudnik storitev informacijske družbe, WeTeh ni odgovoren za nobeno vsebino, ki jo 

objavijo drugi posamezniki, Naročniki, vključno z, ampak brez omejitve, oglaševanimi sporočili, 

ker objava ni v njegovi domeni, prav tako ne izbira vsebine za objavo, niti ne izpušča ali 

spreminja podatkov v objavljenih vsebinah, niti ne izbira prejemnikov prenosa, torej 

prejemnikov vsebine. 

7.4. WeTeh ne jamči za ravnanje tretjih oseb ali svojih Naročnikov. WeTeh med drugim ne jamči, 

da bodo Naročniki, ki oglašujejo produkte, v zvezi s tem oglasom, stopili v stik s stranko preko 

Spletne strani (tj. da bo sklenil pravni posel, ki je predmet oglasa), niti da bodo razpoložljive 

informacije vsebovale točne in resnične podatke. 

7.5. Spletna stran je lahko zaradi rednega in izrednega vzdrževanja sistema ali v primeru 

posodabljanja sistema začasno nedostopna ali na voljo v omejenem obsegu. 

7.6. Odgovornost družbe WeTeh do Naročnikov, na podlagi pravic in obveznosti, določenih s 

pogodbo o opravljanju Storitev, je omejena le na dejanja storjena iz naklepa ali hude 

malomarnosti. 

 

8. ODGOVORNOST NAROČNIKOV 

8.1. Naročniki soglašajo, da je WeTeh dolžan objaviti informacije in podatke o produktih 

Naročnikov le v skladu z Zahtevo Naročnika, zato WeTeh ne prevzema odgovornosti za 

zagotavljanje skladnosti podatkov iz Zahteve Naročnika z veljavno zakonodajo. Odgovornost, 

da so podatki v Zahtevi Naročnika v skladu z veljavno zakonodajo, je izključno na Naročnikih. 

8.2. Naročniki v celoti soglašajo, da se oglaševane informacije, vsebovane v Zahtevi Naročnika, 

lahko obravnavajo kot ponudbe ali vabila za dajanje ponudb in so odgovorni za vse zahteve, 

ki temeljijo na oglaševanih informacijah, vsebovanih v Zahtevi Naročnika do svojih lastnih 

trenutnih in/ali potencialnih strank. 

8.3. Naročniki so odgovorni za to, da se informacije o oglaševanih izdelkih ujemajo z izdelki, ki so 

na voljo na Spletni strani in/ali v prodajalnah Naročnikov, tako da stranke ne bodo zavedene. 
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8.4. Naročniki so odgovorni za to, da imajo ustrezne pravice za vse informacije, dokumente, 

grafične predstavitve in/ali slike, posredovane WeTeh, ki so v skladu z odstavkom 3.4 Splošnih 

pogojev prenesene na WeTeh, tako da jih WeTeh lahko uporablja brez omejitev za namen 

zagotavljanja Storitve. 

8.5. Naročniki so seznanjeni, da imajo, v primeru nepooblaščene uporabe Shopptok business 

managerja ali njegove uporabe v nasprotju z namenom, za katerega je bil omogočen dostop, 

ter zlorabe podatkov, ki izhajajo iz Shoptok Business Managerja, WeTeh in/ali tretje osebe na 

voljo zahtevke na podlagi določb Obligacijskega zakonika kot tudi upravne zahteve in/ali 

ukrepe za varstvo konkurence v primeru, da so navedena dejanja privedla do kršitve veljavne 

zakonodaje. Naročniki izrecno soglašajo, da nosijo izključno odgovornost za taka dejanja. 

8.6. Naročniki so odgovorni za vse posledice, ki izhajajo iz napak, navedenih v Zahtevi Naročnika 

ali spremembah Zahtev Naročnika. 

8.7. Naročniki so seznanjeni, da se v skladu z veljavnim Zakonom o medijih štejejo za oglaševalce 

in prevzemajo vse pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz zgoraj navedenega 

zakona. 

8.8. V primeru, da katera koli tretja oseba in/ali pristojni organ vloži zahtevek zoper WeTeh v 

primerih iz odstavkov 8.1 do 8.7 Splošnih pogojev, so Naročniki dolžni ukrepati in so odgovorni 

tretji osebi in/ali pristojnem organu v zvezi z vloženim zahtevkom. V primeru, da je WeTeh po 

lastni presoji prisiljen ukrepati glede zahtevka tretje osebe in/ali pristojnega organa, je 

Naročnik dolžan povrniti celotno škodo in stroške, ki so nastali WeTeh, na podlagi ustreznih 

dokazil o opravljenem dejanju in/ali plačilu na podlagi navedenega zahtevka in morebitne 

stroške. 

8.9. V primeru kršitve obveznosti iz odstavka 8.3 Splošnih pogojev in brez poseganja v pravice 

WeTeh, določene v odstavku 8.8 Splošnih pogojev, ima WeTeh pravico do trajne odstranitve 

določenih izdelkov Naročnika, po lastni presoji WeTeh, ki niso v skladu s ponudbo Naročnika 

na način, opredeljen v 8.8 odstavku Splošnih pogojev. 

 

9. OBISKOVALCI SPLETNE STRANI 

9.1. Obiskovalci spletne strani so posamezniki, ki dostopajo do spletne strani, ne glede na to, ali 

so se na spletni strani registrirali, z namenom, da se seznanijo o Naročnikih in njihovih izdelkih. 

Obiskovalci se lahko seznanijo s celotno vsebino, ki je javno dostopna na spletni strani, brez 

plačila kakršnega koli nadomestila. 

9.2. Obiskovalci lahko postavljajo in objavljajo lastno vsebino: komentarje in ocene. WeTeh si 

pridržuje pravico, da po lastni presoji prekliče dane ocene, kot tudi pravico, da dane ocene ne 

prekliče v vsaki posamezni situaciji. 

9.3. Spletna stran usmerja obiskovalce na spletne strani Naročnika, ki jih izberejo obiskovalci, tako 

da se v primeru nakupa vzpostavi pogodbeno razmerje izključno med obiskovalcem in 

Naročnikom. 

 

10. OGLAŠEVANJE IN OGLAŠEVNA SPOROČILA 

10.1 Kot ponudnik storitev informacijske družbe je WeTeh prenašalec oglasnih sporočil in kot take 

ponuja oglaševalske storitve izključno preko spletne strani. 

10.2 Posamezniki oziroma Naročniki, ki objavljajo oglasna sporočila, so izključno odgovorni za 

oglaševano vsebino, točnost in pravilnost ter veljavnost oziroma dopustnost oglasnih sporočil. 

Za vse pravne posledice, ki izhajajo iz vnesenih oglasnih sporočil, so izključno odgovorni 

posamezniki oziroma Naročniki, ki posredujejo oglasna sporočila. 

10.3 WeTeh si pridržuje pravico, da ne objavlja vsebin, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo, 

zlasti z Zakonom o medijih. V primeru, da je tak oglas prejet, bo WeTeh stopil v stik z 

Naročnikom, z namenom dopolnitve oglasnega sporočila. 

10.4 WeTeh lahko kadarkoli po lastni presoji zavrne objavo kakršnegakoli oglasnega sporočila, ki 

krši določila veljavne zakonodaje ali Splošnih pogojev, vendar za vsebino takega sporočila ne 

odgovarja, temveč je izključno odgovoren za vsebino Naročnik, ki je posredoval takšno 

vsebino. 

 

11. VELJAVNOST IN PRENEHANJE POGODBE 
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11. 1 Pogodba o opravljanju Storitev je sklenjena za nedoločen čas, razen če se pogodbeni stranki 

dogovorita drugače. 

11. 2 Pogodba o opravljanju Storitev se lahko prekine na podlagi pisnega dogovora med WeTeh in 

Naročnikom. 

11. 3 Vsaka pogodbena stranka lahko, s 30 dnevnim odpovednim rokom, odpove pogodbo o 

opravljanju Storitev, sklenjeno za nedoločen čas, na podlagi pisnega obvestila, ki ga pošlje 

drugi pogodbeni stranki. 

11. 4 Če bo pogodba o zagotavljanju Storitev iz kakršnegakoli razloga prekinjena, bo WeTeh 

umaknila izdelke in/ali pasice in/ali kataloge s posebnimi ponudbami in/ali preglede izdelkov 

in teste, ki so vključeni v vse zahteve strank s spletne strani z dnem prenehanja take pogodbe 

in bo prenehal uporabljati vse pravice, ki so bile dodeljene na način, opredeljen v odstavku 

3.4 Splošnih pogojev. 

11. 5 WeTeh bo Naročniku v 15 dneh od dneva prekinitve pogodbe izdal račun o opravljenih 

Storitvah, ki se nanašajo na morebitna še ne obračunana nadomestila. Naročnik je dolžan 

plačati prejeti račun v roku 7 dni od dneva prejema računa.  

 

12. POSLOVNA SKRIVNOST 

12.1 Pogodbeni stranki sta dolžni varovati vse podatke iz pogodbe o opravljanju Storitev kot strogo 

zaupne in poslovne skrivnosti, vključno z vsemi drugimi posrednimi in neposrednimi podatki, 

podanimi v pisni ali ustni obliki, ter vse elektronske komunikacijske ali shranjene podatke v 

elektronski obliki, njihove kopije in izvlečki ter vsa posredna ali neposredna dejanja, okoliščine 

ali dejstva v zvezi s sklepanjem pogodb o opravljanju Storitev in izpolnjevanjem obveznosti 

na podlagi te pogodbe. 

12.2 Pogodbeni stranki sta dolžni zagotoviti, da podatki in dejanja, okoliščine ali dejstva iz odstavka 

12.1 Splošnih pogojev ne bodo na voljo tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja. 

12.3 Pogodbeni stranki lahko razkrijeta podatke, dejanja, okoliščine ali dejstva v zvezi s sklenitvijo 

ali izvajanjem pogodbe o opravljanju Storitev, če to zahteva veljavna zakonodaja oziroma 

pristojni državni organi, vendar le v obsegu, v katerem morajo biti ti podatki razkriti. 

Pogodbena stranka, ki razkrije takšne podatke, mora o tem nemudoma obvestiti drugo 

pogodbeno stranko. 

 

13. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

13.1. WeTeh obdeluje osebne podatke zakonitih zastopnikov, kontaktnih oseb Naročnikov in 

Pooblaščencev ter obiskovalcev Spletne strani na način, določen s Pravili o zasebnosti 

WeTeh, dostopnimi na https://www.shoptok.si/pravila-o-zasebnosti in pogojev uporabe 

spletne strani dostopnim na https://www.shoptok.si/pogoji-uporabe, ki so sestavni del teh 

Splošnih pogojev. 

 

14. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV 

14.1. WeTeh si pridržuje pravico do spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev. 

14.2. WeTeh je dolžna nemudoma obvestiti Naročnike, da namerava spremeniti in/ali dopolniti 

Splošne pogoje in sicer najkasneje v 15 dneh pred uveljavitvijo sprememb in/ali dopolnitev 

Splošnih pogojev. 

14.3. Ko Naročnik prejme obvestilo iz 14.2 odstavka Splošnih pogojev ima pravico pisno odpovedati 

pogodbo o opravljanju Storitev s 7 dnevnim odpovednim rokom. WeTeh v času 7-dnevnega 

odpovednega roka Naročnikom zagotavljala Storitve v skladu s Splošnimi pogoji, veljavnimi 

pred uveljavitvijo sprememb in/ali dopolnitev Splošnih pogojev, ki so bili razlog za odpoved 

pogodbe s strani Naročnika. 

14.4. Naročnik ima pravico odpovedati pogodbe o opravljanju Storitev skladno s 14.3 odstavkom 

Splošnih pogojev najkasneje do uveljavitve napovedanih sprememb in/ali dopolnitev Splošnih 

pogojev. V kolikor Naročnik v roku ne odpove pogodbe o opravljanju Storitev, se šteje, da se 

strinja s spremembami in/ali dopolnitvami Splošnih pogojev. 

 

15. KONČNE DOLOČBE 

https://www.shoptok.si/pravila-o-zasebnosti
https://www.shoptok.si/pogoji-uporabe
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15.1. Za vse kar s temi Splošnimi pogoji oziroma pogodbo o opravljanju Storitev ni posebej 

določeno, veljajo določila veljavne zakonodaje, še posebej Obligacijskega zakonika in Zakona 

o medijih. 

15.2. Pogodbeni stranki bosta poskušali vse spore, ki bi lahko nastali iz ali v zvezi s pogodbo o 

opravljanju Storitev, rešiti na sporazumen način. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo 

mogoča, bo za njegovo reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče.  

15.3. Vsi splošni pogoji začnejo veljati petnajsti dan po objavi na Spletni strani. 

 

WeTeh d.o.o. 
Darko Dujič, direktor 

 
 

Splošni pogoji so objavljeni na spletnem mestu: LINK 

https://shoptok-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/sales/shoptok_slo.pdf

