
 

Izvajalec XYZ 

ki ga zastopa Janez Novak 
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 

 

in 

 

Kulturno-umetniško društvo Ba kanal 
Iršičeva ulica 6 

3000 Celje 
Davčna številka: 13542397 

ki ga zastopa Nejc Butenko Praznik 

(v nadaljnjem besedilu naročnik) 
 

sklepata 

POGODBO št. XX/2023 

 

o nastopu izvajalca XYZ na Ba kanalu 
 

1. člen 

S to pogodbo se izvajalec zavezuje brezplačno opraviti glasbeni nastop, naročnik pa se zavezuje 

brezplačno zvočno in vizualno posneti opravljeni glasbeni nastop in izvajalcu povrniti potne 

stroške, nastale zaradi prihoda na prireditveni prostor. 

 

2. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da delo po tej pogodbi predstavlja: 
– za izvajalca glasbeni nastop na prireditvenem prostoru MCC kavarna Celje dne XX. 

XX. 2023 ob predvidoma 20:00 uri v trajanju do 120 minut, 

– za naročnika pa zvočno in vizualno snemanje glasbenega nastopa. 
 

3. člen 
Naročnik je dolžan do XX. XX. 2023 (v roku 14 dni po opravljenem glasbenem nastopu) 

izvajalcu povrniti potne stroške v znesku _________ EUR. 
 

4. člen 

Druge obveznosti izvajalca so: 

• da izvajalec postavi svojo odrsko opremo ter izvede tonsko vajo, 

• da glasbeni nastop v roku krajšem od 14 dni pred nastopom odpove le v primeru višje sile, 

pod katero se razumejo bolezen, prometna ali naravna nesreča ali smrt, o čemer mora  

najkasneje v roku 7 dni od odpovedi predložiti ustrezno dokazilo, 
• da v kolikor ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, da do XX. XX. 2023 (dneva, ko bi 

moral biti opravljen glasbeni nastop), plača znesek 150 € za stroške priprav in oglaševanja 

glasbenega nastopa na transakcijski naročnika račun št. SI56 _____________________, 
• da dovoli objavo in uporabo posnetkov, ki bodo nastali na dogodku. 
 

5. člen 

Druge obveznosti naročnika so: 

• da zagotovi ustrezno ozvočenje in luči z upoštevanjem tehničnih zahtev izvajalca, 

• da zagotovi garderobo, WC ter parkirni prostor za do 2 vozili izvajalca z dostopom do 

odra, 



 

• da izvajalcu zagotovi pijačo, 

• da objavi ustrezno posneti material na YouTube kanalu Ba kanal. 

 

6.člen 

Del te pogodbe so tudi priloge: 

– tehnični načrt, 

– ___________. 

 

7.člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo prireditev izvedel korektno in kar najbolj prilagojeno možnostim, 

ki jih nudi prostor. 

 

8.člen 

Izvajalec se zavezuje zapustiti prostore in opremo v stanju, v kakršnem jih je prevzel. 

 

9.člen 

Naročnik mora poskrbeti za vse potrebne prijave prireditve in zagotoviti varnost pri izvedbi 

prireditve. 

 

10. člen 

Medsebojne spore izhajajoče iz te pogodbe bosta izvajalec in naročnik reševala sporazumno, v 

primeru spora pa pred pristojnim sodiščem v Celju. 

 

11. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in je sestavljena v dveh 

enakih izvodih, od katerih prejme enega naročnik, enega pa izvajalec. 

 

 

Celje, XX. XX. 2023 

 

Za naročnika: Za izvajalca: 

 

KUD Ba kanal                                                                                     XYZ 

    

  



 

PRILOGA POGODBE št. XX/2023 – TEHNIČNI NAČRT KONCERTA 

 

DATUM, URA + TRAJANJE: XX. XX. 2023 ob 20:00 – do 120 minut 

LOKACIJA: MCC kavarna, Mariborska 2, 3000 Celje 

TERMINSKI OKVIR: 

17:00 oziroma po dogovoru postavljanje odra in instrumentov 

18:00-19:00 tonska vaja 

19:00-20:00 priprave izvajalca 

20:00-22:00 koncert/snemanje 

 

TEHNIČNI RAJDER : 

• dogovorjeno s tonskim mojstrom 

 

KONTAKTI: 

- tonski in video mojster Nejc Butenko Praznik: 070 524 127, praznik.nejc@gmail.com 

 


