
POGODBA 

O IZVAJANJU HONORIRANE UMETNIŠKE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV 

UL AG V ŠTUDIJSKEM LETU 2020-2021 

ki jo skleneta: 

1. Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Stari trg 34, 1000 Ljubljana, Slovenija, davčna številka: 

89735552, ni zavezanec za DDV, matična številka: 1626809000, ki jo zastopa dekan red. prof. Marko 

Vatovec (v nadaljevanju: UL AG) 

in 

2. (študent) 

 

1. člen 

S to pogodbo se urejajo razmerja med UL AG in študentom UL AG v zvezi z izvajanjem honorirane 

umetniške dejavnosti študentov UL AG v študijskem letu 2020-2021in ne predstavljajo redne študijske 

obveznosti študenta UL AG. 

2. člen 

Študent UL AG se zaveže nastop / koncert izvesti na ustreznem umetniškem nivoju, ki je potrjen s strani 

njegovega profesorja oz. mentorja. 

3. člen 

Znesek honorarja je določen z dogovorom med Univerzo v Ljubljani in UL AG oz. s sklepom dekana UL 

AG  in je priloga te pogodbe. 

Študent UL AG izjavlja, da se strinja z zneskom plačila po dogovoru iz prejšnjega odstavka. 

Vsakršni drugačni dogovori glede zneska plačila med študentom UL AG in organizatorjem dogodka 

morajo biti usklajeni z UL AG. 

4. člen 

V primeru, da organizator dogodka ni zadovoljen z nastopom študenta UL AG (neustrezna kvaliteta 

nastopa, nespoštovanje navodil organizatorja dogodka glede timinga priprave in izvedbe) in ni pripravljen 

plačati nastopa, tudi študent UL AG ni upravičen do plačila.  

V kolikor ne bo materialnega dokaza o ustrezni izvedbi nastopa, UL AG ne bo ugovarjala organizatorju 

dogodka glede njegove reklamacije in bo brez nadaljnjega razpravljanja sprejela zavrnitev plačila s strani 

organizatorja dogodka. 

 

5. člen 

Plačilo za izvedeni nastop se praviloma izvede preko študentskega servisa. 

Izjemoma se plačilo lahko izvede tudi po računu ali po podjemni ali avtorski pogodbi. V tem primeru se v 

breme prejemka študenta – izvajalca obračuna storitev  AG UL  v višini 10% bruto bruto honorarja. 

 

 

 

 

 



6. člen 

Študent UL AG soglaša, da bo na vsaka 2 izvedena honorirana nastopa (nastop ali koncert) izvedel 1 

brezplačni nastop (nastop  ali koncert) v korist AG UL za potrebe izpolnjevanja njenih  donatorskih ali 

sponzorskih obveznosti ali obveznosti do Univerze v Ljubljani. 

 

UL AG se zavezuje v primerih iz prejšnjega odstavka študentu UL AG povrniti morebitne potne stroške. 

 

7. člen 

Če je pri tej pogodbi kdo UL AG ali njenemu predstavniku ali posredniku obljubil, ponudil ali dal 
kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je UL AG povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku UL AG, kakor tudi drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku,  zastopniku,  posredniku, je ta pogodba nična.  

 
8. člen 

Študent UL AG s podpisom te pogodbe dovoljuje, da UL AG posreduje njegove podatke (ime priimek, 
študijski podatki, kontaktni podatki, CV) dogovorjenim in potencialnim organizatorjem dogodkov. UL 
AG zagotavlja z zakonom predpisano varovanje osebnih podatkov. 

Prav tako študent UL AG s podpisom te pogodbe dovoljuje fotografiranje in audio-video snemanje 
dogodka ter dovoljuje, da UL AG ter organizator dogodka uporabljata in objavljata fotografije in audio-
video posnetek z dogodka, na katerem je nastopil študent.  

 
9. člen 

Obe stranki se zavežeta, da bosta spore reševali po mirni poti. če to ni mogoče, je za reševanje sporov 
pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
10. člen 
 
Pogodba velja z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Sestavljena je v dveh enakih izvodih, od 
katerih prejme po podpisu vsaka pogodbena stranka po en izvod. 
 
 

 

_________________________     V Ljubljani, _______________ 

 

 

 

 

_________________________     dekan, prof. Marko Vatovec 
                      (podpis študenta)       


