
POGODBA ZA STORITVE POVEZANE Z IZDAJANJEM IN PRODAJO DVDJEV 20 NASLOVOV 
SLOVENSKIH FILMOV, KATERIH NOSILEC LICENCE JE FILMSKI SKLAD R SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 

 
 
ki jo skleneta 
 
 
NAROČNIK:   Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, 
    Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana, 
    ki ga zastopa direktor po pooblastilu Denis Miklavčič. 
 
IZVAJALEC:   ____________________________________________________ 
    ID št. za DDV: ___________, matična številka: ______________ 
    ki ga zastopa _________________________________________ 
 
   
 

I/ PRAVNA PODLAGA 
 

1. člen 
 
Podlaga za to pogodbo je Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 
(Uradni list RS, št. 114/2007 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Zakon o 
javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami in dopolnitvami), sklep o 
oddaji javnega naročila po postopku zbiranja ponudb št. NS 43-54/09, za storitve povezane z 
izdajanjem in prodajo DVDjev 20ih naslovov slovenskih filmov, katerih nosilec licence je Filmski sklad 
R Slovenije, javni sklad. 
 
 
Pogodba bremeni plansko postavko naročnika: C1 splošni stroški delovanja. 
 
 

II/ PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 

Stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega javnega naročila 
naročnika št. 24/09, z dne 27.8.2009, katerega predmet so storitve, povezane z izdajo in prodajo 20 
naslovov slovenskih filmov na DVDju, katerih lastnik licence je Filmski sklad Republike Slovenije – 
javni sklad po specifikaciji: 

- Authoring 

- Oblikovanje ploščka in ovitka 

- Razmnoževanje 

- Prodaja  

Za potrebe Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada. 

 

Zgoraj navedene storitve se opravljajo za naslednje naslove filmov: 



 
Količina za razmnoževanje: 2000 kos 

 
Količina za razmnoževanje: 3000 kos 

Hudodelci  
Samorastniki 
Naš avto  
Ples v dežju  
Maškarada  
Splav meduze  
Nasvidenje v naslednji vojni  
Moj ata, socialistični kulak 
 

Poletje v školjki 1  
Poletje v školjki 2  
Sreča na vrvici  
Vesna  
Ne čakaj na maj  
Srečno Kekec  
Kekec  
Kekčeve ukane  
To so gadi  
Učna leta izumitelja polža  
Cvetje v jeseni  
Ko zorijo jagode 

 

Izvajalec in naročnik lahko z aneksom k pogodbi sporazumno določita drug ali dodatni film za izdelavo 
mastra z novimi naslovi ali  za dodatne količine razmnoževanja s to pogodbo že določenih naslovov.  
 

3. člen 

 

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega 
naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji sprejeti z razpisno dokumentacijo. 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec vse storitve na podlagi te pogodbe opravlja na izrecno 
zahtevo naročnika. 

 
III/ POGODBENA VREDNOST DEL 

 

4. člen 

 

Pogodbena vrednost storitev v skladu s ponudbo izbranega izvajalca z dne___________  znaša  
_____________________ (brez DDV). 

 

 
IV/ OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

5. člen 

 

Naročnik se zavezuje, da prenos licenčne pravice za veleprodajo filmov na DVD s Filmskega sklada na 
izbranega ponudnika traja za čas veljavnosti te pogodbe oz do razprodaje zalog. 

Konsignacijska prodaja se obračunava mesečno na podlagi obračuna, ki ga izstavi distributer. 
Prihodek se deli tako, da Filmskemu skladu pripade minimalno 40% prihodka od prodaje.  

 

 



6. člen 

 

Naročnik bo izvajalcu izročil vse potrebe materiale za izdelavo pogodbenih del za spodaj navedene 
filme, katerih nosilec licence je Filmski sklad. 

Naročnik in izvajalec ob izročitvi materialov naredita primopredajni zapisnik, katerega podpišeta 
skrbnika pogodbe na strani izvajalca in na strani naročnika ter v katerem številčno in opisno navedeta 
prevzete materiale. 

Izvajalec s podpisom te pogodbe pod kazensko in materialno odgovornostjo z dnem prevzema 
prevzame nase odgovornost za uničenje in poškodovanje prevzetih materialov.  

Izvajalec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, na podlagi katerih bi izročeni materiali in izdelani mastri 
lahko prišli v nezakonito posest tretjih oseb ter zagotoviti ustrezno opremljene tehnične prostore ter 
opremo za hranjenje materialov.  

Izvajalec izroči izvod mastra naročniku. Naročnik se zaveže, da bo master hranil in ga uporabil le v 
primeru prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca oz. po prenehanju obveznosti iz te pogodbe.  

Naročnik bo hranil master v zapečateni ovojnici, katere stanje lahko izvajalec kadarkoli preveri. 

 

7. člen 

 

Izvajalec prevzame materiale za izdelavo mastra po načelu »videno – prevzeto« in s podpisom te 
pogodbe jamči, da po opravljenem prevzemu ne bo ugovarjal stvarnih napak na prevzetih stvareh ali 
tehnične ustreznosti izročenega materiala. Naročnik se strinja, da bo kvaliteta končnega mastra za 
izdelavo DVD-ja odgovarjala kvaliteti predanih materialov. 

Izvajalec je dolžan 15 dni pred rokom za izdelavo mastra DVD-ja, zakonitemu zastopniku naročnika 
posredovati v pregled načrt autoringa. Naročnik je dolžan najkasneje v roku 2 dni od dneva prevzema 
načrta autoringa, izvajalcu potrditi načrt, sicer se šteje, da se strinja z načrtom autoringa. 

 

V kolikor naročnik v času trajanja te pogodbe ali po preteku te pogodbe ugotovi: 

- nezakonito razpolaganje ali zlorabo licenčnih pravic s strani izvajalca ali 

- če obstaja utemeljeni sum, da so bile zlorabljene licenčne pravice ali lastninske pravice na izročenih 
in izdelanih materialih, povzročene zaradi malomarnosti izvajalca, je izvajalec dolžan plačati 
pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR za posamezno ugotovljeno kršitev. 

 

 

 
V/ POGODBENI ROKI 

 

8. člen 

Naročnik se zavezuje, da bo opravil storitve izdelave za posamezen naslov v roku dveh mesecev od 
prevzema materialov.  

 

 



9. člen 

 

Stranki lahko iz objektivnih in obrazloženih razlogov izvajalca sporazumno podaljšata rok za storitve 
naročila. Soglasje k podaljšanju roka za izdelavo mastra za posamezen film ali za spremembo naslova 
filma za izdelavo mastra posameznega DVD-ja mora podati zakoniti zastopnik naročnika. 

Naročnik ima pravico ugovarjati stvarne napake opravljene storitve v roku 8 dni od dneva izročitve 
opravljene storitve. 

 

 

 
VI/ SKRBNIKI POGODBE 

 

      10. člen 

 

Stranki dogovorita s to pogodbo kontaktni osebi: 

- Na strani izvajalca: 

- Na strani naročnika: 

Kontaktna oseba izvajalca bo naročniku na voljo na dogovorjeni telefonski številki _______ 

Izvajalec bo vsa naročila naročnika sprejemal prednostno, tako da bodo naloge po tej pogodbi 
izvršene v dogovorjenih rokih. 

 

 

     VII/ REŠEVANJE SPOROV 

 

11. člen 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

 

VIII/ OSTALE DOLOČBE 

 

12. člen 

 

Pogodba se sklepa za čas treh let, pogodbeni stranki pa jo smeta kadarkoli enostransko odpovedati z 
enomesečnim odpovednim rokom. Stranka, ki odpoveduje to pogodbo, je dolžna drugo stranko pisno 
obvestiti o odpovedi pogodbe. 

V primeru enostranske odpovedi pogodbe je izvajalec dolžan izpolniti vsa naročila, ki so v času 
odpovedi pogodbe v teku. 



 

      13. člen 

 

Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stran po en izvod. 
Pogodba začne veljati z dnem njenega podpisa. 

 

 

Ljubljana, dne  

Št. pogodbe:  

 

 

NAROČNIK                                                                                       IZVAJALEC 

Filmski sklad Republike Slovenije-j.s.,  

ki ga zastopa Denis Miklavčič, 

direktor po pooblastilu  

                    

 

 
 

 

 

 
 


