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POGODBA O  DELU 
 

POGODBA ZSVGS 1/5:                   TEHNIČNA SLUŽBA ZA PRIREDITEV 
 

1. 
 

Pogodbo skleneta: 
 

PRIREDITELJ: v nadaljevanju NAROČNIK fizična ali pravna oseba – v nadaljevanju naročnik 
 
Ime in priimek__________________________________________________________ 

Ime in priimek fizične osebe naročnika ali pooblaščenca pravne osebe, ter podpisnika pogodbe 

 
Stalni naslov___________________________________________________________ 
 
Občina________________________________________________________________ 
 

V primeru, da se pogodba sklepa s pravno osebo naročnika je potrebno izpolniti še spodaj 
 
Ime pravne osebe _______________________________________________________ 

 
Naslov in občina_________________________________________________________ 
 
Ime in priimek  pooblaščene osebe  _________________________________________ 
 
Matična številka _________________________________________________________ 
 
ID št. za DDV____________________________________________________________ 

 
in 
 

IZVAJALEC: fizična ali pravna oseba – v nadaljevanju izvajalec 
 
Ime in priimek___________________________________________________________ 

Ime in priimek pooblaščenca in podpisnika pogodbe 

 
Stalni naslov_____________________________________________________________ 
 
Za skupino______________________________________________________________ 

Ime skupine, ansabla, orkestra, pevskega zbora, folklore, animatorja, psevdonim itd  

 
 

Banka in št.bančnega računa_________________________________________________ 
 
 

V primeru, da se pogodba sklepa s pravno osebo izvajalca je potrebno izpolniti še spodaj 
 
 

Ime pravne osebe________________________________________________________ 
 

Naslov in občina__________________________________________________________ 
 
Matična številka __________________________________________________________ 
 
ID št. za DDV_____________________________________________________________ 

 
 

2. 
 

Predmet pogodbe  
 

Predmet pogodbe je: 
 

a) postavitev ozvočenja na prireditvenem prostoru, tonska realizacija prireditve; 
b) postavitev  osvetlitve odra in prireditvenega prostora, svetlobna realizacija prireditve; 
c) akustično snemanje prireditve; 
d) slikovno snemanje prireditve; 
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3.  
 

Obveznosti izvajalca 
 
 

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo opravil za naročnika storitev pod točko ____________ (2 a do d) te 
pogodbe. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo na prireditvenem prostoru z vso svojo opremo in delavci najmanj _____ ur pred 
pričetkom prireditve oziroma ob dogovorjeni uri _____________ . 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec svojo storitev opravljal na prireditvi  z nazivom 
______________________________________________________ dne  __________ od  __________ do 
____________ ure.  
 
Izvajalec se obveže  za  ozvočenje prireditvenega prostora postaviti ustrezno  ozvočenje v dogovorjeni sinusni 
moči________kW s številom_____ avdio kanalnim mešalnim mikserjem, s številom _____sub grup,  s 
številom______wire mikrofonov, s številom_____ wireless mikrofonov, s številom____ monitorjev, s 
številom____ monitorskih linij,  s številom______ zvočnikov, s številom ____ kamer, s številom_____ 
projektorjev in z ostalo tehnologijo po dogovoru. 
 
Ustrezno razsvetljavo v dogovorjeni moči_________kW s številom_______ reflektorjev.  
  
 
Izvajalcu  - ozvočevalcu  pripada  pavza  v neprekinjenem trajanju 30 minut na vsakih šest ur prireditve s tem, 
da se mora z naročnikom o terminu pavze dogovoriti najmanj dve uri pred pavzo.  
 
Izvajalec se obveže na zahtevo naročnika podaljšati svoje delo pod pogojem,  da  ga naročnik za podaljšanje 
obvesti najmanj eno uro pred iztekom pogodbenega časa,  s tem, da velja le pisni dogovor o podaljšanju 
prireditve.  
 
 

4. 
 

Obveznosti naročnika 
 
 

 Naročnik se obveže izvajalcu  pred pričetkom postavitve opreme  priskrbeti: 
 

- električni dovod na odru,  moči _____________ kW,  z napetostjo ________ V, razdeljen na  
_________ faze ali po dogovoru;  

- primeren  in pokrit oder za opremo in za delavce izvajalca, ki ustreza  varnostnim predpisom in ima 
primeren dostop do prireditvenega prostora ter omogoča varno delo izvajalčevim delavcem; 

- prostor za izvajalca mora biti  v takšni oddaljenosti od prizorišča,  da omogoča izvajalcu kvalitetno  
nemoteno in varno delo; 

- prostor za postavitev  ozvočenja in osvetljave, ki mora biti  na sprednjem robu prireditvenega odra  z 
najmanjšo površino  1 m x 1,5 m  na vsaki strani odra ter 1 m  po vsej širini odra  za kabelsko 
povezavo opreme; 

- v primeru,  če je  za postavitev ozvočenja  in osvetlitve potrebna konstrukcija,  zagotoviti tudi prostor 
v višino, pri čemer  mora biti dodatno zagotovljen  najmanj 4 m²  velik prostor za režiserja zvoka in 
režiserja osvetljave, ta prostor  pa mora biti  ustrezno ograjen in varovan ter oddaljen najmanj 10 m 
od  odra nastopajočih; 

- če po oceni  pogodbenih strank  prostor  zahteva dodatno ozvočenje z več zvočniki,  zagotoviti 
ustrezen in  zavarovan prostor za ostale zvočnike; 

- vsem delavcem izvajalca  od prireditve ločen in po potrebi ogrevan prostor za garderobo in malico; 
- varnost  izvajalcev in njihove tehnične opreme  za čas od dostave  opreme  na prireditveni prostor do 

takrat, ko izvajalec opremo  zloži v svoja vozila. 
 
Vsem delavcem izvajalca - pripada - ne pripada - brezplačni obrok  in brezplačni  napitki. (obkroži) 
 
Naročnik se obveže izvajalcu za delo, ki je predmet te pogodbe, plačati  znesek ___________ €  oziroma za 
vsako uro dela __________ €  (- bruto  -  neto - honorar). (Obkroži) 
 
Za primer, če pride do podaljšanja izvajalčevega dela, se urna postavka, določena v prejšnjem odstavku te 
točke pogodbe, poveča za __________ % ali za ___________ € neto na uro. 
 
Naročnik se obveže  honorar iz te točke pogodbe izplačati izvajalcu  na sami prireditvi  oziroma najkasneje v 8. 
dneh po prireditvi. 
 
Naročnik  se obveže plačati izvajalcu  honorar iz te točke pogodbe tudi v primeru, če brez krivde izvajalca pride 
do  daljše pavze programa  oziroma če program brez njegove krivde odpade.  
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5. 
 

Odstop od pogodbe 
 
 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da ima izvajalec pravico do polnega honorarja iz te pogodbe, če prispe  na 
prireditveni prostor v dogovorjenem času pred pričetkom prireditve in kasneje prireditev odpade zaradi višje 
sile ali zaradi razlogov na strani naročnika.  
 
Pogodbeni stranki  lahko od te pogodbe odstopita najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe.  
 
V primeru, da do neizpolnitve  pogodbe  pride po krivdi izvajalca,  ima naročnik pravico na izvajalčeve stroške 
najeti drugega izvajalca  za primerljiv obseg in kvaliteto dela, poleg tega pa  do pogodbene kazni  v višini  20 % 
pogodbenega zneska . 
 
 

6. 
 

Končna določila 
 
 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za vsa razmerja, ki niso  posebej urejena s to pogodbo, veljajo  določila 
Obligacijskega zakonika, ki urejajo podjemno pogodbo v členih od 619 do 648.  
 
Pogodba je sestavljena  v treh  enakih izvodih, od katerih  po en izvod prejmejo naročnik, izvajalec in Zveza 
sindikatov vseh glasbenikov Slovenije v nadaljevanju ZSVGS. 
 
Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni z dejstvom, da   Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije 
nudi pravno pomoč aktivnim  članom ZSVGS - pogodbenikom pod pogojem, da je pogodba sklenjena  na tem 
pogodbenem obrazcu, ki je zavarovan s šifro ZSVGS. 
 
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  
 
Stranki se dogovorita, da bosta morebitna nesoglasja iz te pogodbe reševali sporazumno. V primeru, če do 
sporazumne rešitve ne bo mogoče priti, določata krajevno pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.  
  

 
V ______________________________,   dne ________________ 
                     kraj in datum podpisa 

 
 
 
 
 
Celotna številka ID članske kartice člana ZSVGS-(pomembno za zagotovitev pravne varnosti):______________________ 

 
 
 
 
 
Naročnik:                                                                                                       Izvajalec:  
 

                                                                                                                                       


