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NOTAR BOJAN PODGORSEK
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
A U $-96-370, fax 0l 43-96-375

Opr.5t.: SV 972119

NOTARSKI ZAPISNIK
skup5dine dlanov kolektivne or ganizacije

DRUSTVO KOPRIVA, k.o.
Ulica Andreja Smolnikarj a8,l24l Kamnik
matidna Stevilka: 4094484000 (5tiri-nid-devet-5tiri-5tiri-osem-Stiri-nid-nid-nid)
Ta notarski zapisnik je bil sestavljen dne 09.09.2019 (devetega septembra dvatisoddevetnajst)
v notarski pisarni. Zasedanje seje zadelo ob l0:00 (desetih).
Ar

-)

je bila

sklicana z objavo na spletni strani AJPES po
kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, dne 23.08.2019
(triindvajsetega avgusta dvatisoddevetnajst) pod ID objave: 4427407 (5tiri-5tiri-dve-sedemSkup5dina kolektivne organizacije

Zakonu

o

Stiri-nid-sedem).- Poleg notarja sta bila navzodi

a) Zwod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev

fonogramov Slovenije, k.o.,
Smartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matidna Stevilka: 1531964000 (ena-pet-tri-enadevet-5est-5tiri-nid-nid-nid), ko ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, prebivali5de
Menge5, Dalmatinova ulica 10; obstoj pravne osebe in upravidenost za zastopanje sta
preverjena z vpogledom v sodni register na dan sestave tega notarskega

b)
--rf

Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del
Slovenije, k.o., Dvorakova ulica 5, 1000 Ljubljana, matidna Stevilka: 2346907000 (dvetri-5tiri-5est-devet-nid-sedem-nid-nid-nid), ko ga zastopa direktor Gregor Stibernik,
prebivali5de Grosuplje, Za gasilskim domom 6A; obstoj pravne osebe in upravidenost za
zastopanje pa sta preverjena z vpogledom v sodni register na dan sestave tega notarskega
zapisnika.

Navzodi sta bili tudi predstavnici Urada Republike Slovenije za intelektualnb lastnino Ana
Budimir in Ana Krstov. UdeleZenci so lastnorodno podpisani na priloZenem seznamu. Nihde
od navzodih ni zahteval ugotavljanja istovetnosti.
Prva toCka dnevnesa reda: Otvoritev seie skupsline-

Vr5ilec dolZnosti poslovodstva kolektivne organizacije Du5an Zore je otvoril zasedanje in
povedal, da sta navzodi obe dlanici druStva, ki sta vpisani v evidenco dlanic in je zato

,ru

dlanica ima 1 (en)
skupSdina sklepdna in lahko veljavno odloda o predlaganih skiepih. Vsaka
ga v skladu s 45.
glas. fo 42. dlenu statuta je potrebno imenovati predsednika skupSdine, ki se
podpi5e zapisnik. 'dlenom statuta imenuje ii^eapredstavnikov dlanic. Predsednik skup5dine

SKLEP 1: Vrsilec dolZnosti poslovodstva kolektirm e organizacije je za glasovanje predlagal
- za predsednika skupiiine se imenuje viljem Marian HRIBAR.

je
Vr5ilec dolZnosti poslovodstva kolektivne organizacije ugotovil:'glasova,
(dva)
- da sta bila za sprejem predlaganega sklepa oddana 2

:__1if:::T:r_'::f:1':':T91-'ll:1iii91'::iill:Y::l:---------.-:-----:---:-:---

je ugotovil, da je sklep soglasno sprejet
Izvoljeni predsednik skupldine Viljem Marjan Hribar
in ga je razglasil.

je priloZeni seznam navzodih in zastopanih dlanov ter njihovih poobla5dencev, ki
fi.-t in sedeZ, Stevilo glasovalnih pravic, ki jih ima dlan, ter Stevilo vseh na skupldini

Podpisal
,seb.rie

vse dlanice kolektivne
nurrodih glasovalnih pravic. Na skup5dini imajo pravico do glasovanja
de je na seji prisotnih
organizaclje. Vsaka dlanica ima en glas. Skup5dina veljavno odloda,
(2/3) vedino na
nul-arrj ptlovica vseh dlanic. SkupSdina sprejema odloditve z dvotretjinsko
st"psri"i navzodih glasovalnih pravic, razen kadar skupSdina potrjuje pogodbo zje ztnaniim
potrebna
zakar
izvajalcem ali njene Jpremembe ali sprejema statut ali njegove spremembe,
pravic.
vedina najmanj iren eitrtin (314) naskup5dini navzodih glasovalnih

Y-

odbora
statuta, nadzorni odbor 7
Predsednik skupsdine je povedal, da ima skladno s 47. dlenom
dlena statuta imenuje skup5dina, pri demer so kategorije
isedem) dtanov, ki jih na podlagi 44.
imetnikov pravic v nadzornem odboru zastopane po naslednjem kljudu:
1. avtorski del 3 (tri) dlani -2. izvajalski del 2 (dva) 6lana
3. proizvajalsko-producentski del 2 (dva) dlana.
imetnike pravic, ki jih
Vsaka dlanica predlaga Po enega eiana nadzornega odbora glede na
predstavlja po svojon dovoljenju za delitev'-

\sr

--Predsednik skup5dine je za glasovanje predlagal SKLEP 2:

- V Nadzorni odbor Druina Kopriva, k.o. se
1. avtorski del: --'-'
- Metod PEVEC kot ilan izmed soavtoriev avdiovizualnih del
2. tzvajalski

del:'

videogramih -Nikola SEKULO VIC kot ilan izmed imajalcev, lraterih izvedbe so posnete na
so posnete nafonogramih ----- Jernej DIRNBEK kot ilan izmed izvajalcev, lcaterih inedbe

-

3

i

i
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Predsednik skup5dine je
da sta bila za sprejern predlaganega sklepa oddana 2 (dva) glasova,
da proti sprejemu predlaganega sklepa ni bilo oddanih glasov-

-

Predsednik skup5dine

je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

Predsednik skup5dine je povedal, da skladno s 44. dlenom statuta, skupSdina odloda o
prejemkih ter drugih denarnih in nedenamih ugodnostih dlanov nadzomega odbora.Predsednik skupSdine

!L

je za glasovanje predlagal SKLEP 3: - - - -

- Vsolremu ilanu Nadzornega odb.ora Druitya KOPRI\/A, k.o. za opravljanje funkcije v
Nadzornem odboru se izplaia meseino nadomestilo v viiini 600 (Seststo 00/100) € bruto
(slatpna obremenitev za lalehivno organizacijo za posameznega ilana). Predsedniku
Nadzornega odbora za ias opravljanja funkctje pripada 20 (dvajset) % viije nadomestilo kot
drugim ilanom Nadzornega odbora.
Vsak ilan Nadzornega odbora Druina KOPRIVA, ko. je upraviien tudi do sejnine v viiini
160 (stoiestdeset 00/100) € bruto (skupna obremenitev za kolektivno organizacijo za
posameznega ilana) za vsako sejo, na kateri je fiziino navzoi. Za sodelovanje na
korespondenini seji ilani niso upraviieni do sejnine. Vsak ilan je uproviien tudi do povrnitve
izkazanih potnih in drugih stroilav, povezanih z opravljanjem funlrcije po predhodni
odobritvi preds ednika nadzornega odbora.'
Predsednik skup5dine

-

je

stabilaza sprejem predlaganega sklepa oddana 2(dva) glasova,
da proti sprejemu predlaganega sklepa ni bilo oddanih glasov
da

Predsednik skup5dine je ugotovil, da je

bil sklep soglasno sprejet.

Tretia toCka dnevnega reda: Imenovanie revizoria-

>s

Predsednik skupSdine je povedal, da skladno s 44. dlenom statuta skup5dina odloda o
imenovanju revizoqa. Za izvedbo revizije za poslovno leto 2019 (dvatisoddevetnajst) je
predlagano imenovanje druZbe Deloitte reizija d.o.o.

l:'_o::1i11:1T"trj:_1"_:':::t1,_"ry19:l:11*1:::::---:---:--:-:--:--:----- Za izvedbo revizije za poslovno leto 2019
REVIZIJA

(dvatisoidevetnajst) se imenuje DELOITTE

d.o.o.-----

Predsednik skupSdine je ugotovil: - - - - - da sta bila za sprejem predlaganega sklepa oddana 2 (dva) glasova,
da proti sprejemu predlaganega sklepa ni bilo oddanih glasov.'-

-

Predsednik skupSdine je ugotovil, da je

bil sklep soglasno sprejet.

detrta toika' dnevnega "ieda : Potrditei' posodbe z zunani im izva i alcempredsednik skupSdineje povedal, da skladno s 44. dlenom statuta skup5dina potrdi pogodbo z
zunanjim izvajalcern
Predsednik skupSdine je za glasovanje predlagal SKLEP 5: - - -

izvajanju administrativno-tehniCnih nalog z dne 22.08.2019
(dvaindvajsetega avgusta dvatisoidevetnaist), sklenjena med Druinom KOPRIVA, k.o. in
IPF, k.o. -

- potrdi se Pogodba o

Predsednik skup5dine je ugotovil
da sta bilaza sprejon predlaganega sklepa oddana 2 (dva) glasova,
- da proti sprejemu predlaganega sklepa ni bilo oddanih glasov.'Predsednik skupsdine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet

''SSE
predsednik skupsdine je povedal, da skladno s 44. dlenom statuta skup5dina odloda o sprejemu
potrebna vedina
statuta in vsaki spremembi statuta in da je za sprejem sprememb statuta
najmanj treh detrtin (314) naskupsdini navzodih glasovalnih pravic.--Predsednik skup5dine je za glasovanje predlagal SKLEP 6z

da se glasi:
Doda se noy 2. odstavek 32. Clena Statuta Druina KOPNVA, k.o. tako,
nslrajiano ime druina kat kolehivne organizaciie se glasi: KOPRIVA' k'o'<'----'
Predsednik skup5dine je ugotovil: - - - - da sta bila za sprejem predlaganega sklepa oddana 2 (dva) glasova,
da proti sprejonu predlaganega sklepa ni bilo oddanih glasov.'

-

predsednik skupSdine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.
Predsednik skup5dine je za glasovanje predlagal SKLEP

7z - -

llIE

-

Druitva KOPRIVA'
Spremeni se dozdajinji 2. odstavek (novi 3. odstavek) 32. ilena Statuta
k.o. tako, da se glasi:
ysedei in poslovni naslov druina kot kolektivne organizaciie je v Ljubljani, Kolodvorska
ulica 7.<
Predsednik skup5dine je ugotovil: - - - - da stabila za sprejem predlaganega sklepa oddana 2 (dva) glasova,
- da proti sprejemu predlaganega sklepa ni bilo oddanih glasov.'
predsednik skupSdine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.'

//u4

Predsednik je ob 10:20 (deseti uri in dvajset minut) zakljudil

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. dlena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine
posameznih navedb udeleZencev, temved le pravno pomembna dejstva, ki so dolodena
v
zakonu. Ta notarski zapisnik z vsemi priloZenimi pravili in statutorn sem notar po zakljudku
zasedanja prebral in razlolil udeleZenim dlanom, ki so ga odobrili in skupaj z vsemi prilogami
lastnorodno podpisali.-

Izvirnik tega notarskega zapisnika hrani notar. DruStvu
Prilogi:
- objava
- seznam udeleZencev. - - -

sklica,-

se

izdajo overjeni prepisi.

:----

Lastnorodni podpis predsednika skupSdine:

!D

Viljem Marjan Hribar

Notar Bojan Podgor5ek
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e0bJave
Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih
pravic

Vnos iskalnih pogojev

Datum

objave:

23.08.2019 09:49

Konec objave:

L-t:t

lD objave:

j

4427407

,

I
I

Vrsta objave

sklic skupSEine kolektivne organizacije

I

I

F irma

Mati6na Stevilka
Davdna Stevilka

i

oRuSrVO KOPRIVA
4094484000

,88408272

Na podlagi 5estega odstavka 24. dlena ZKUASP se objavi:

Vabilo na sklic skup5dine
Predlogi sklepov

.S

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

Domov
O

AJPES

Pomo6

https://ww'w.ajpes. sileObj aveiobj ava.asp?s:6 1 &id:4427 407

0s.09.2019

Objavf po

!iiti"'t'',

Page 2

()l:l''i'i''lrci:: upr;vijanju ar4orske in sorodnih pravic
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Kazalo
Elektronsko PodPisovanje
eRabuni

Katalog informacij javnega znaiaja
PooblaSdene uradne osebe
Za razvijalce Programske opreme
Cenik storitev
PiSkotki

Pogoji uPorabe
Uporabne Povezave

KONTAKT
ka

po m

01

I

477- 42-00, v seb

01

I

(cpu@ajpes'si)
477-42'27, tehnidna pomo6

i

ns

t<

o6 (i nf o @ aj p es's i)

17'00 in v petek od 8'00 do 13'00'
8.00 do 1 5'00, v sredo od 8'00 do
V ponedeljek, torek in Eetrtek od

razen ob petkih od 8'00 do 14'30'
Vsak delavnik od 8'00 do 1 5'30'
lzberite izPostavo AJPES

\--sl
Copyright(C)20lg,AJPEs,AgencijaRepublikeSloveni.jezajavnopravneevidenceinstoritve
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ns 0q ?-019
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Dru5tvo KOPRIVA, k.o.
Uiica And;'eja S:'nolnikarja 8
1241 Kamnik
M atitna Stevil ka : 4A94484000
Davina Stevilka: 88408272
i nfo@ kopriva.si; www. kopriva.si
datum: 23. avgust 2019

KOPRIVR

Na podlagi dolodil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi
Statuta DruStva KOPRIVA, k.o. sklicujem
sejo Skup5Eine Dru5tva KOPRIVA, k.o.,
ki bo v ponedeljek, 9. septembra 2019,'ob 10.00 v notarski pisarni notarja Bojana Podgor5ka, Dalmatinova
ulica 2, 1000 Lju bljana.

Dnevni red:

L:-.'

1. Otvoritev seje skupifine
2. lmenovanje in doloEitev prejemkov ilanov nadzornega odbora
3. lmenovanje revizorja
4. Potrditev pogodbe z zunanjim izvajalcem
5. Sprememba Statuta (sprememba sedeia in poslovnega naslova, doloditev skrajianega

imena

kolektivne organizacije)
VrSilec dol2nosti poslovodstva
Du5an Zore

Gradiva za sejo skupidine so objavljena na spletni strani Druitva KOPRIVA, k.o.
Posllano:

--9

.
.
.

Elanom Skupiiine Dru5tva KOPRIVA, k.o.
Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

w

I

DruSWo KOPRIVA, k.o.
Ulica Andreja SmgJnikarja 8

1241Kamnik

Matiina 5tevi

4094484000
DavEna Stevilka: 88408272
info@ kopriva.si; www. kopriva.si
datum: 23. avgust 2019

KOPRIVA

I

ka :

Dnevni red in predlogisklepov
SEJA SKUPSEINE DrUSIVA KOPRIVA, K.O.
9. september 2019, 1O.OO, notarska pisarna notarja Bojana Podgor5ka,
Dalmatinova ulica 2, LOOO Ljubljana

-L

s

Dnevni red:

1.
2.
3.
4.

S.

Otvoritev seje skup5iine
lmenovanje in dolotitev prejemkov Elanov nadzornega odbora
lmenovanje revizorja
Potrditev pogodbe z zunanjim izvajalcem
Sprememba Statuta (sprememba sedeia in poslovnega naslova, doloEitev skrajlanega imena kolektivne
organizacije

AD 1 Otvoritev seje skuplEine
Skladno s 42. Elenom Statuta Druitva KOPRIVA, k.o. sejo vodi predsednik skupiiine. Skladno s 45. Elenom

Statuta Drultva KOPRIVA, k.o. se predsednika imenuje izmed predstavnikov Elanic. Predsednik skupldine
podpi5e zapisnik. Glede na navedeno skupiEina sprejme:

-r
AD 2 lmenovanie in doloEitev prejemkov Elanov nadzornega odbora

poitagi 44. ilena
Skladno s 47. Elenom Statuta Druitva KOPRIVA, k.o. ima nadzorni odbor 7 Elanov, kijih na
pravic
v Nadzornem
Statuta Drultva KOPRIVA, k.o. imenuje Skupicina, pri Eemer so kategorije imetnikov
odboru zastopane po naslednjem kljuEu:
1. avtorski del 3 dlani
2. izvajalski del 2 Elana
3. proizvajalsko-producentski del 2 Elana.
Vsaka Elanica predlaga po enega Elana Nadzornega odbora glede na imetnike pravig ki

svojem dovoljenju za delitev.

jih predstavlia

po

w

Druitvo KOPRIVA, k.o.
Ulica Andieja Smblnikarja 8

1241Kamnik
MatiEna Stevilka : 4094484000
DavEna Stevilka: 88408272
info@ kopriva.si; www.kopriva.si
datum: 23. avgust 2019

KOPRIVA

Skladno z navedenim skup5Eina na podlagi prejetih predlogov sprejme

n

in
Skladno s 44. Elenom Statuta Druitva KoPR|VA, k.o. skupltina odlota o prejemkih ter drugih denarnih
sprejme
skupiEina
nedenarnih ugodnostih dlanov Nadzornega odbora. Skladno z navedenim

=-t

,.AD 3 lmenovanje revizorJa

skladno s 44. Elenom statuta DruStva KOPRIVA, k,o. skupSdina odloda o imenovanju revizorja. Predlagamo,
z navedenim
da se za izvedbo revizije za poslovno leto 2019 imenuje druiba Deloitte revizija d.o.o. Skladno
skupiEina sprejme

ru

t

Druitvo KOPRTV& k.o.
Ulica Andreja imolnikarja 8-

v(,

1241 Kamnik

KOPRIVA

M

atiina Stevilka : 4094484000
Davdna 5tevilka: 88408272

i

nfo(o kopriva.si; www. kopriva.si
datum: 23. avgust 20L9

AD 4 Potrditev pogodbe z zunanjim izvajalcem
Skladno s 44. tlenom Statuta DruStva KOPRIVA, k.o, skupiEina potrdi pogodbo z zunanjim izvajalcem. Skladno
z navedenim skupiEina sprejme

AD 5 Sprememba Statuta (sprememba sedeia in poslovnega naslova, doloEitev skrajianega imena

-1

kolektivne organizacije)

LSkladno s 44. ilenom Statuta Druitva KOPRIVA, k.o. skup5iina odloia o sprejemu statuta in vsaki spremembi
statuta. Skladno z navedenim skupiEina sprejme

Vriilec dolZnosti poslovodstva

LJa,
Du5an Zore

.:.!'ir

SEZNAM UDELEiENCEV
sku

pIIine kolektivne organizacije
DRUSWO KOPRfVA, k.o.

Ulica Andreja Smolnikarj a 8, l24L Kamnik
matitna Stevilka: 4094484000
dne 09,09.2019

Zavod za uveljavljanje pravic
avtorjev, izvajalcev in
producentov avdiovizualnih del
Slovenije, k.o.

.

Zavod za uveljavljanje pravic
izvajalcev in proizvajalcev
fonogramov Slovenije, k,o.

>-\

zastopnik oz.
poobla5Eenec

naslov

Elan

Ljubljana,
Dvorakova ulica

direktor

Ljubljana Smartinska
cesta 152,

Gregor Stibernik

5

podpis

5t.
glasov

I

1

direktor
Viljem Marjan Hribar
1

/

,Z
DRUSTVO KOPRTVA, k.o.
Zastopnik (vr5ilec dolinosti poslovodstva) DuSan Zore

za intelektualno lastnino:

Urad Republike
Ana Budimir

.-

A

Ana Krstov

fhNJ

-1

LastnoroEni podpis predsednika skupifine druStva:

Viljem Marjan Hribar

g
NOTAR BOJAN PODGORSEK

t

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana

0l 43-96-370 telefaks 0l

43-96-375

POTRDILO O OVER]TVI PREPISA
Notar Bojan PodgorSek potrjujem, da se priloZeni prepis notarskega zapisnika opr. 5t. SV
g72llg, z ane Oq.bq.ZOtl lOivetega septembra dvatisoddevetnajst), ujema z izvirnikom, ki
obsega l2 (dvanajst) strani.---Izvirnik je pisan s pomodjo radunalnika, ter je opremljen

Izvirnik

\\

s

podpisi,

se nahaja v notarski pisarni

st)---

Lj ubl.iana. dne 09.09.20 I 9 (devetega septembra dvatisoddevetnaj

Notar Bojan Podgor5ek
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