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Dogovor o izdelavi in postavitvi ledenih skulptur 

z osnovnimi informacijami, pogoji in varnostnimi standardi 

 
Plačilni pogoji 
Naročnik se strinja s plačilom avansa 50%, od celotnega zneska__________€. Razliko do polne vsote naročnik plača do 7 dni 
pred dogodkom. Plačilo se izvrši na transakcijski račun št.: SI56 0510 0801 2668 483 pri Abanki Vipa d.d., enota Pražakova. S 
plačilom predračuna naročnik potrjuje izdelavo in dostavo ledene skulpture.  
 
Pogoji odpovedi 
Dan, ura in lokacija dogodka so predmet dogovora, vsakršna sprememba glede dneva dostave, ure, lokacije ali odpovedi mora biti 
posredovana pisno in potrjena s strani izvajalca. 
V primeru odpovedi naročila do 60 dni pred dogodkom je naročnik upravičen do povrnitve avansa v celoti  
                                               do 30 dni pred dogodkom je naročnik upravičen do povrnitve 50% avansa 
                                               od 30 do 15 dni se naročniku avans ne vrne. 
                                               manj kot 15 dni je naročnik dolžan poravnati račun v celoti. 
V primeru da je lokacija dostave ali sam postavitveni prostor pod vplivom nesprejemljivih vremenskih razmer (neposredna 
sončna svetloba, dež, veter) in izvajalec ugotovi, da je v danih pogojih nemogoče varno  postaviti ledene skulpture, se ledene 
skulpture NE PREZENTIRAJO, stranki pa se vplačilo ne vrne. 
V primeru višje sile, ki bi lahko vplivala na dostavo ledenih skulptur (nesreča ali neprimerne vremenske razmere na cestah, 
okvara dostavnega vozila, lom ledene skulpture...  ), ne sprejemamo nobene odgovornosti za nastanek morebitne škode.V tem 
primeru se naročniku povrne vplačilo v celoti. 
 
Zahtevani pogoji za postavitev ledene skulpture 
Izvajalec se strinja z izdelavo in dostavo ledenih skulptur, kot je navedeno v specifikaciji Predračuna št.:__________, na 
dogovojeni dan. Postavitev ledenih skulptur mora biti končana do _________ure. Naročnik mora poskrbeti, da je ob času 
postavljanja skulptur prisotna oz. dosegljiva odgovorna oseba s strani naročnika. Naročnik se obvezuje, da bo za vsako skulpturo 
priskrbel stabilno mizo na štirih nogah, nosilnosti_______kg. Miza mora biti pognjena do tal, da zakrije zbiralnik vode. Če je v 
dogovoru tudi osvetlitev skulpture z LED svetili, mora biti do mize napeljan električni kabel 220W. Če mesto postavitve ali miza 
ne ustreza zgoraj navedenim zahtavam, lahko ekipa izvajalca na odgovornost naročnika opravi korekcijo, ki zadosti standardom 
varnosti. Če se v danih okoliščinah ne da zadostiti osnovnim in varnostnim pogojem za postavitev eksponatov, stranka prevzema 
vso, tudi materialno odgovornost.  
Naročnik je odgovoren za odstranitev ledene skulpture po zaključku dogodka, razen če ni dogovorjeno drugače (proti plačilu). 
Naročnik prav tako poskrbi za vrnitev  izposojene opreme (drenažne posode, luči...), razen če ni dogovorjeno drugače. 
 
Tveganja in varnostne zahteve 
Naročnik je seznanjen z minimalnimi varnostnimi zahtevami. Naročnik se obvezuje, da bo poskrbel za varnost pred mehaničnimi, 
vodnimi in električnimi poškodbami. Naročnik razume in se strinja, da lahko dekoracija (prti, cvetje, hrana...) nestrokovno 
postavljena okrog in na drenažni posodi povzroči nepravilno odtekanje vode, kar lahko povzroči zamakanje vode na mizo in tla. 
Naročnik poskrbi za nadzor skulptur, da se ob morebitnem izlitju preprečijo poškodbe. Po profesionalni postavitvi eksponatov 
ekipa izvajalca zapusti razstavni prostor in zanje ne odgovarja več. Za morebitno spreminjanje postavitve in s tem povezanih 
posledic je odgovoren naročnik. 
 
 

 
S plačilom predračuna potrjujete da se strinjate z  Dogovorom o izdelavi in postavitvi ledenih skulptur 

Naročnik:                                                                                                              Izvajalec:                                                                                     
 
 
 
V__________________dne___________________ 
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