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NAČELNA POGODBA  

 
o izvedbi in uporabi 
koncepta prireditve 

 
for distance 

 
ki jo sklepata 
 
…………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………….. 
 
 
kot naročnica (v nadaljevanju tako na kratko imenovana) po eni strani in gospod 
 

Reinhard Eberhart 
Trattnigteichstraße 26 

9535 Schiefling 
 
kot izvajalec (v nadaljevanju tako na kratko imenovan) kot sledi: 
 
 

Preambula 
 
Izvajalec je avtor koncepta prireditve in upravičenec pod znakom AM 159/2021 re-
gistrirane blagovne znamke for distance. 
 
for distance je umetniški performans za zavest proti vojni in za skupno v ohranjanju 
razdalje z dostojanstvom. Razvit v času pandemije za srečanja na prostem. V geo-
metričnih poljih, naslikanih ali označenih s klobučevino, simbolično stojijo ali plešejo 
ljudje v minimalnih medsebojnih razdaljah. Kakor flashmob se te formacije širijo po 
svetu, pozdravljajo jih mestne uprave, prirejajo jih lahko kulturne ustanove ali druge 
zainteresirane skupine.   
 
for distance izraža stremljenje k skupnemu z dostojanstvom in ohranjanju razdalje v 
veselju.  Zavest za mir, svobodo, spravo, skupnost, kulturo spominjanja na 
pandemijo kovida, raznolikost, čezmejno ali nacionalno – ne glede na versko  in 
rasno pripadnost, vsekakor pa za varnost in preventivo. Projekt za veselje in lepši 
svet je vedno dobrodošel.  
 
Naročnica pod naslednjimi pogoji sodeluje pri svetovni turneji for distance World-
tour, ki jo je razvil izvajalec:  
 
 

 
 



2 
 

 
 

1. Izdaja naročila 
 
Naročnica naroča izvajalcu zasnovo in spremljavo organizacije izvedbe prireditve for 
distance na občinskem območju naročnice. Prirediteljica je naročnica.   
 
Izvajalec sprejme to naročilo v skladu s priloženim profilom storitev, ki je sestavni del 
te pogodbe, daje naročnici v tem obsegu pravico do izvedba prireditve  for distance 
po njegovem konceptu in se zavezuje, da bo svoje storitve opravil skrbno in ob up-
oštevanju interesov naročnice. Še posebej se zavezuje, da bo naročnici vestno sve-
toval pri pripravi in skrbno izbral in nadziral umetnike, dobavitelje in ponudnike stori-
tev. Zabeleži se, da bo izvajalec zagotovil storitve sam ali po sodelavcih svoje ekipe.  
 
 

2. Zamenjava storitev 
 
Obseg pogodbenih storitev in honorar (plačilo) izhajata iz te pogodbe skupaj s profi-
lom storitev.  Za stranske dogovore in spremembe, ki spreminjajo obseg pogodbenih 
storitev ali ceno, je potreben izrecni dogovor in treba jih je nemudoma zabeležiti v 
pisni obliki.  
 
Naročnica poleg dogovorjenega honorarja za koncept oz. svetovanje in spremljavo v 
skladu s profilom storitev določi izvajalcu proračunski okvir v pisni obliki.  Ta proračun 
sme izvajalec prekoračiti samo z izrecnim soglasjem naročnice.  
 
Izvajalec ima v pomembnih in utemeljenih primerih pravico, da po uskladitvi z 
naročnico spremeni dele poteka prireditve, ki odstopajo od profila storitev. To je treba 
nemudoma in soglasno pisno zabeležiti. 
 
Če izvajalec ne bo sam zagotovil storitev v skladu s profilom storitev po naročilu in na 
račun naročnice, bo pridobil predračune stroškov ustreznih umetnikov, dobaviteljev in 
ponudnikov storitev. Če ni drugače dogovorjeno, opravi izbiro med več umetniki, 
dobavitelji in ponudniki storitev na predlog izvajalca naročnica, ki na splošno izdaja 
naročila tem umetnikom, dobaviteljem in ponudnikom storitev v svojem imenu in na 
svoj račun.  Izvajalec jamči za skrbno (pred)izbiro, ne pa tudi za izvedbo. 
 
Če naj izvajalec izjemoma sam izvede storitve v skladu s profilom storitev in z 
odstopanji od profila storitev po naročilu in na račun naročnice, je treba to izrecno 
pisno zabeležiti.  To zadeva še posebej javnopravne (npr. prijava prireditve pri pris-
tojnem uradu) ali zasebnopravne (npr.  soglasja glede varstva podatkov akviriranih 
udeležencev) pravne akte, najem prostorov, sklepanje pogodb na področju gostin-
stva ter sklepanje pogodb z umetniki, dobavitelji in ponudniki storitev.   
 
Vsekakor bo naročnica sama posredovala vse informacije, potrebne za izvedbo 
prireditve, in sama pridobila vsa potrebna dovoljenja, zagotovila bo izpolnjevanje 
vseh varnostno relevantnih uradnih predpisov in odškodovala izvajalca za vse 
stroške in takse, nastale  v tej zvezi.   
 
 
Pri oblikovanju in umetniški izvedbi detajlov prireditve je izvajalec kot avtor in idejni 
ustvarjalec popolnoma svoboden (umetniška svoboda), če s tem niso kršene 
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zakonske določbe zadevnega kraja prireditve. Izvajalec izjavlja, da bo upošteval 
družbene in verske norme, kolikor je to ob ohranitvi osnovnega koncepta prireditve 
mogoče.   
 
 

3. Stroški 
 
Vse stroške, davke, takse, dajatve in plačila, nastale zaradi izvedbe prireditve, krije 
naročnica, ki bo glede tega povrnila vse stroške izvajalcu. 
 
Te stroške, davke, takse, dajatve in plačila, nastale zaradi izvedbe prireditve, bo 
naročnica v skladu s svojimi obveznostmi in prejetimi storitvami ob zapadlosti, vse-
kakor pa pravočasno poravnala oz. odvedla, tako da izvedba prireditve ne bo 
ogrožena. Če prireditev ali njeni deli zaradi plačilne zamude naročnice ne bodo mogli 
biti izvajani, dolguje naročnica izvajalcu celotno plačilo/celotna plačila v skladu s pro-
filom storitev.   
 
 

4. Plačilo 
 
Izvajalec ima pravico zahtevati predplačila za svoje honorarje v skladu s profilom sto-
ritev in predložiti vmesne račune. Zaključni račun mora izvajalec predložiti v pisni ob-
liki ob času, ki sta ga v skladu s profilom storitev določili pogodbeni stranki. 
 
Če do izvedbe prireditve ne pride iz razlogov, na katere pogobeni stranki ne moreta 
vplivati (vreme, naključje, višja sila …), pripadajo izvajalcu dogovorjeni honorarji so-
razmerno z napredkom organizacijskih storitev, maksimalno do 33%, vsekakor pa v 
znesku 5.000,00 € in nadomestilo vseh do tedaj dokazljivo porabljenih stroškov in 
izdatkov.  
 
S polnim plačilom dogovorjenega honorarja pridobi naročnica tudi pravico do upora-
be videoposnetka o izvedbi prireditve v lastne reklamne namene.  Izvajalec ima 
trajne pravice na (ponovni) uporabi koncepta prireditve ter vnovčenju videoposnetka.  
 
Naročnik zagotavlja prevzem stroškov in storitev. Pri prevzemu stroškov se upošteva 
krajevno običajni DDV ali kateri koli drugi davki.   
 
 

 
5. Trajanje/Prekinitev 

 
Pogodbeno razmerje se začne z obojestranskim podpisom te pogodbe ter profila sto-
ritev in se konča z dobavo video dokumentacije o izvedbi prireditve, če to ne zadeva 
pravic uporabe koncepta prireditve in že izdelanega videoposnetka.   
Obe strani se odrekata možnosti redne odpovedi.   
 
Obe pogodbeni stranki imata pravico predčasno prekiniti pogodbeno razmerje iz 
pomembnega razloga, če ena od pogodbenih strank krši bistvene obveznosti po tej 
pogodbi. To so na strani naročnice še posebej neplačilo honorarjev, dogovorjenih z 
izvajalcem in/ali honorarjev umetnikov, dobaviteljev in ponudnikov storitev, ki jih je 
organiziral,  ter na strani izvajalca neupoštevanje časovnega načrta v skladu s profi-
lom storitev, in sicer kljub opominu in postavitvi dodatnega roka in/ali siceršnje zlon-
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amerno ali grobo nemarno oteževanje ali preprečevanje izvedbe prireditvenega kon-
cepta.  
 
Pri upravičeni predčasni prekinitvi s strani naročnice ugasne pravica izvajalca do ho-
norarja, če naročnica z do tedaj opravljenimi storitvami ni imela koristi.  Če bi se iz-
vajalec z do tedaj prejetimi plačili naročnice neupravičeno obogatil, je dolžan plačila 
povrniti. Ustrezno velja v primeru neupravičene predčasne prekinitve s strani izvajal-
ca.   
 
Pri upravičeni predčasni prekinitvi s strani izvajalca ima le-ta pravico do dogovorje-
nega honorarja v polni višini v skladu s profilom storitev. Ustrezno velja v primeru 
neupravičene predčasne prekinitve s strani naročnice. 
 
 

6. Odškodnina/pogodbena kazen 
 
Če je ena pogodbena stran namerno dala razlog za upravičeno predčasno prekinitev 
s strani druge pogodbene strani, poleg tega dolguje slednji povračilo vseh stroškov, 
ki so zaradi tega nastali.   
 
Če bo naročnica prireditveni koncept ali njegove bistvene dele kljub prenehanju po-
godbnega razmerja mimo naročnika še naprej/ponovno izvajala, uporabila ali kako 
drugače vnovčila, mu dolguje penale v znesku  …………………………., in sicer neo-
dvisno od razloga prenehanja, bodisi zaradi izpolnitve vseh vzajemno dolgovanih 
storitev, upravičene ali neupravičene predčasne prekinitve ali soglasnega predčas-
nega prenehanja pogodbenega razmerja, razen če je izvajalec v pisni obliki dovolil to 
izvedbo, uporabo ali drugačno vnovčenje. 
 
 
 

7. Sodna pristojnost/veljavno pravo 
 

Stranki se dogovorita, da je splošna sodna pristojnost v kraju izvajalca. Za vse spore 
po tej pogodbi velja avstrijsko pravo. 
 
 

8. Končne določbe/varstvo podatkov 
 
Za veljavnost te pogodbe je potreben sklep občinskega sveta.   
 
Za veljavnost sprememb in dodatnih dogovorov k tej pogodbi je potrebna pisna obli-
ka. Ustni stranski dogovori ne obstajajo.  
 
Vse pogodbene strani poznajo resnično vrednost pogodbenih storitev in so se v 
celovitem vedenju te vrednosti še posebej dogovorile za honorare. Izpodbijanje te 
pogodbe zaradi morebitnega zmanjšanja za več kot polovico resnične vrednosti ne 
obstaja (člen 934 ff avstrijskega Civilnega zakonika - ABGB1).  
 
Če je ena ali več določb te pogodbe neveljavna, ker krši obvezno pravo, veljavnost 
preostalih določb ostane nespremenjena. Pogodbeni stranki bosta neveljavni dogo-

 
1 Op. prev.: Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) 
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vor nadomestili z veljavnim, ki bo čim bližje namenu neveljavne določbe. 
 
Naročnica soglaša s hrambo, obdelavo in po potrebi tudi prenosom podatkov vaših 
organov/zaposlenih, ki sodijo v področje uporabe Zakona o varstvu podatkov, v koli-
kor so shranjevanje, obdelava in prenos povezani s sklenitvijo te pogodbe in izvedbo 
pogodbeno dogovorjene prireditve. 
 
O tej pogodbi se izdela en izvirnik, ki ostane pri izvajalcu. Naročnica na zahtevo 
prejme poljubno število kopij. 
 
Velja avstrijsko pravo. Za morebitne spore v zvezi s to pogodbo je pristojno stvarno 
pristojno sodišče na sedežu/prebivališču izvajalca. 
 
Poleg te načelne pogodbe se sklene stranski dogovor, ki pokriva individualne potrebe 
naročnice. S podpisom te stranske pogodbe ta postane del zgornje načelne pogod-
be. 
 
 ……………………………………… 
 
Kraj/Datum Podpis 
 
 
 ……………………………………… 
 
Kraj/Datum Podpis 
 
 
 
 
 


