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NOTAR BOJAN PODGORSEK

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
t 0l 43-96-370, fax 0l 43-96-375

Opr.5t.: SY 922120

NOTARSKI ZAPISNIK

skupSdine dlanov kolektivne organizacije
DRUSTVO KOPRIVA, k.o.

Ulica Andreja Smolnikarj a 8, l24l Kamnik
matidna Stevilka: 4094484000 (Stiri-nid-devet-5tiri-5tiri-osem-5tiri-nid-nid-nid)

.\
Ta notarski zapisnik je bil sestavljen dne 24.08.2020 (Stiriindvajsetega avgusta dvatisod-
dvajset) v notarski pisarni. Zasedanje seje zadelo ob l3:00 (trinajsti uri). -----

SkupSdina kolektivne organizacije je bila sklicana z objavo na spletni strani AJPES po
Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, dne 07.08.2020 (sedmega
avgusta dvatisoddvajset) pod ID objave: 4807308 (5tiri-osem-nid-sedem-tri-nid-osem1.-------

Poleg notarja sta bili na skupSdini udeleZeni

a) Zavoil za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o.,
Smartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matidna Stevilka: 1531964000 (ena-pet-tri-ena-
devet-5est-5tiri-nid-nid-nid), ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, prebivali5de
Menge5, Dalmatinova ulica l0; obstoj pravne osebe in upravidenost za zastopanje sta
preverjena z vpogledom v sodni register na dan sestave tega notarskega zapisnika;--------

\ b) Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del
Slovenije, k.o., Dvorakova ulica 5, 1000 Ljubljana, matidna Stevilka: 2346907000 (dve-
tri-5tiri-5est-devet-nid-sedem-nid-ni6-nid), ki 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.--

Navzoda je bila tudi predstavnica Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino Darja
KariZ. Poleg tega je bil udeleZen predsednik nadzornega odbora Ludvik Bagari. Kopija
pooblastila je priloZena temu notarskemu zapisniku. UdeleZenci so lastnorodno podpis*i nu
priloZenem seznamu. Nihde od navzodih ni zahteval ugotavljanja istovetnosti. -------
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Prva toika dnevnesa reda: Otvoritev seie skupSdine--

Zastopnik kolektivne organizacije Nikola Sekulovi6 je otvoril zasedanje in povedal, da sta

navzodi obe dlanici druStva, ki sta vpisani v evidenco dlanic in je zato skup5dina sklePdna in

lahko veljavno odloda o predlaganih sklepih. Vsaka dlanica ima 1 (en) glas. Po 42. dlenu

statuta je potebno imenovati predsednika skupSdine , ki se ga v skladu s 45. dlenom statuta

imenuje izmed Predstavnikov dlanic. Predsednik skuP5dine podpi5e zapisnik.

Zastopnik kolektivne organizacij e je zaglasovanje z dvigom rok predlagal SKLEP I (ena): '-

za predsednika skupiiine se imenuje viliem Marian HRIBAR.

Zastopnik kolektivne organizacije je ugotovil

da sta bilaza sPrejem predlaganega sklePa oddana 2 (dva) glasova,

da proti sprejemu Predlaganega sklepa ni bilo oddanih glasov. ---

Izvoljeni predsednik skuP5dine viljern Marjan Hribar je ugotovil, da je sklep soglasno sprejet
..St

in ga je razglasil.

Podpisal je PriloZeni seznam navzodih in zastoPanih dlanov ter njihovih poobla5dencev, ki

vsebuje firmo in sedeZ, Stevilo glasovalnih pravic, ki j ih ima dlan, ter Stevilo vseh na

skupS6ini navzodih glasovalnih pravic. Na skuP5dini imajo pravico do glasovanja vse dlanice

kolektivne organizacije. Vsaka dlanica ima en glas. Skup5dina velj avno odloda, de je na seji

prisotnih najmanj polovica vseh dlanic. Skup5Eina sprejema odloditve z dvotretjinsko (213)

vedino na SkuP5dini navzodih glasovalnih Pravic, razen kadar skuP5dina potrjuje pogodbo z

zunanjim izvajalcern ali njene spremembe ali sPrejema statut ali njegove spremembe, zakat je

potrebna vedina najmanj treh detrtin (314)na skuP56ini navzodih glasovalnih prauc.----

Predsednik skuP5dine je povedal, da je gradivo k tej todki dnevnega reda objavljeno na spletni

strani kolektivne organizacije. Zastopnika obeh udeleZenih dlanic sta potrdila, da sta

seznanjena z gradivom' Po razpravi je predsednik skup5dine za glasovanje z dvigom rok -\'
predlagal SKLEP 2 (dva):

Sprejme se Letno poroiilo Drulna KOPNVA, k.o. za poslovno leto 2019 (dvatisoC-

devetnajst).

Predsednik skuP5dine je ugotovil
da sta bilazasprejem 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.
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Tretia to6ka dnevneea reda: Finanini nairt za leti 2020 (dvatisoidvaiset) in 2021
(dvatisoCenaindvai set)-

Predsednik skup5dine je povedal, da je gradivo k tej todki dnevnega reda objavljeno na
spletni strani kolektivne organizacije. Zastopnika obeh udeleZenih dlanic sta potidila, da sta
seznanjena z gradivom. Po razpravi je predsednik skupSdine za glasovanje z dvigom rok
predlagal SKLEP 3 (tri):

- Potrdi se Finonini nairt za leti 2020 (dvatisoidvajset) in 2021 (dvatisoienaindvajset)

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 je ob l3:08 (trinajsti uri in osem minut) zakljudil zasedanje.-
L\

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. dlena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine
posamemih navedb udeleZencev, temved le pravno pomembna dejstva, ki so dolodena v
zakonu. Ta notarski zapisnik s prilogami je bil po zakljudku zasedanja prebran predsedniku, ki
ga je odobril in skupaj z vsemi prilogami lastnorodno podpisal..--

Izvirnik
prepisi.

tega notarskega zapisnika hrani notar. Kolektivni organizaciji se izdajo overjeni

:'

-

Priloge:'---
- objava sklica,'----
- seznam udeleZencev,--------
- kopija pooblastila zazastopanje Urada RS za intelektualno lastnino.-

Lastnorodna podpisa:

Predsednik skupSdine Viljem Marjan Hribar

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave: 07.08.2020 12:52

Konec objave:

Vrsla objave sklic skup5Eine kolektivne organizacije

DRUSTVO KOPRIVA, k.o.

Mati6na Stevilka: 4094484000

Davdna Stevilka: 88408272

Na podlagi Sestega odstavka 24. clena ZKUASP se objavi
vabilo na skupscino Drustva Kopriva

predlog dnevnega reda
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Firma:

4807308
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NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

\'i
PONOVNO ISKANJE

Domov

O AJPES

Pomoc

Kje smo

Kazalo

Elektronsko podpisovanje

eRa6uni

https:/Awwwajpes.si/eObjave/objava.asp?s=6 1 &id =4gO73Og 1t2



24.9,2020 obJave po zaxonu o xoleruvnem uPruvuaruu uvturD^E trr ovrwrtril Prcrrv

Katalog informacij javnega znacaja

Poobla5cene uradne osebe

Za razviialce Programske opreme

Cenik storitev

PiSkotki

Pogoji uporabe

Uporabne Povezave

KONTAKT

01 / 477'42-00, vsebinska pomod (inf o@ajpes'si)

V ponedeljek, torek, sredo in 6etrtek od 8.00 do 1 5.00, v petek ter na dan pred praznikom od 8.00 do 13'00

O1 / 477 -42-27, tehniina pomod (cpu@ajpes'si)

VsakdelavnikodS.00dol5.00,razenobpetkihodS'00do13:00'

lzberite izPostavo AJPES
Vg

copyright (c) 2020, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
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hnne.//m aines si/eObiave/obiava.aso?s=61 &id=4807308
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Dru5wo lppRtvA, k.o.
Kolodvorska ulica 7

1000 Ljubljana
Mati€na Stevilka : 4094484000

Dav6na Stevilka : 8840827 2

info@ kooriva.si; www.kopriva.si
datum: 7, avgust 2020

Na podlagi dolo6il Zakona o kolektivnem. upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASp) in na podlagi
Statuta Druitva KOPRIVA, k.o. sklicujem

sejo Skuplline Drultva KOPRIVA, k.o.,

ki bo v ponedeljek, 24. avgusta 2020, ob 13.00 v notarski pisarni notarja Bojana Podgor$ka,
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje skupiiine
2. PoroEili Nadzornega odbora Druitva KOPRIVA, k.o., Letno poroEilo za poslovno leto 2019
3. FinanEni nadrt za leti 2020 in 2021

Vr5ilec dolinosti poslovodstva

a
Nikola Sekulovi6

Gradiva za sejo skuplEine so objavljena na spletnistrani Drustva KopRlvA, k.o.

Poslano:
o dlanom Skup5Eine Dru5tva KOPRIVA, k.o.
. Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino
. Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
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DruBWo KOPRIVA, k.o.
Koiddvorska ulica 7

1000 Ljubljana
Mati6na Stevilka: 4094484000

Davina Stevilka : 8840827 2
info@ kopriva.si : www.kopriva.si

datum: 7. avgust 2020

Dnevni red in predlogi sklepov

SEJA SKUPSEINE Dru5tva KOPRIVA, K.o.
24. avgust 2O2O,13.00, notarska pisarna notarja Bojana Podgor5ka,

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupiEine
2. PoroEili Nadzornega odbora Drultva KOPRIVA, k.o., Letno poroiilo za poslovno leto 2019
3. FinandninaErt za leti2020 in2O2L

AD 1 Otvoritev seje skupiEine
Skladno z 42. Elenom Statuta Druitva KOPRIVA, k.o. sejo vodi predsednik skup5Eine. Skladno s 45. Elenom
Statuta Dru5tva KOPRIVA, k.o. se predsednika imenuje izmed predstavnikov dlanic. Predsednik skupiiine
podpi5e zapisnik. Glede na navedeno skupiiina sprejme:

AD 2 Porofili Nadzornega odbora Dru5tva KOPRIVA, k.o., Letno porotilo za poslovno leto 2019
Skladno s 1. odstavkom 25. Elena ZKUASP skuplEina sprejme letno poroEilo, o Eemer odloEa najpozneje osem
mesecev po koncu poslovnega leta (7. totka 40. Elena ZKUASp).

AD 3 Finantni natrt za leti 2020 in 2021
skladno s 1. tlenom Pravil o stroikih poslovanja skupsEina potrdifinanEni nairt

Vriilec dolinosti poslovodstva
Nikola Sekulovii
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skupiEine kolektivne organizacije
DRUSWO KOPRIVA, k.o.

Ulica AndreJa Smolnikarja 8, L24t Kamnik
matiEna Stevilka: 4094484000

SEZNAM UDELEZENCEV

dne 24.08.2020

Elan naslov zastopnik oz.
pooblalEenec

podpis 5t.
glasov

Zavod za uveljavljanje pravic
avtorjev, izvajalcev in

producentov avd iovizualnih del
Slovenije, k.o.

Ljubljana,
Dvorakova ulica 5

d ire ktor
Gregor Stibernik

1

Ljubljana Smartinska
cesta 152,

d ire ktor
Viljem Marjan Hribar

1

Zavod za uvelJavljanJe pravic
izvajalcev in proizvaJalcev
fonogramov Slovenije, k.o.

-,

DRUSTVO KOPRTVA, k.o,

Zastopnik Nlkola Sekulovid

LastnoroEni podpis predsednika skup5Eine druStva:

Viljem rJan Hribar



trs REPUBLIKA SLOVENUA
MtNTSTRSTVO ZA GOSPODARSKT RAZVOJ tN TEHNOLOGUO

URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

Kotnikova 6, 1000 Ljubljana

,.I

T: 0"1 620 31 00
F: 0'l 620 31 11

E: sipo@uil-sipo.si
www.uil-sipo.si

V primeru odgovora se sklicujte na naSo Stevilko!Stevilka
Datum:

020-9/2016-3/1 03
20.09.2017

\U

b9

Direktor Urada Republike Slovenije za inte-lektualno lastnino na podlagi prvega odstavka 4.
6lena Uredbe o upravnem poslov;nju (Ura<ini list RS, st. 2ol05, iOOlOs, iolOd 86/06, 32t}t,
63107, 115107,31/08, 35/09, 58/10, 101110 in 81/13) in v povezavi s Sestim odstavkom 23.
6lena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, St. 63/16)
izdajam

POOBLASTILO

Darjo Karii, univerzitetno diplomirano pravnico, viSjo svetovalko lll v Uradu Republike
Slovenije za intelektualno lastnino, pooblaSCam za:

- zastopanje in predstavljanje Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino na
skupS6inah kolektivnih organizacij.

Dr. Vojko Toman
Direktor

Darja Kari2, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000
Ljubljana
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
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VroCiti:
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NOTAR BOJAN PODGORSEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
8 0l 43-96-370 telefaks 0l 43-96-375

POTRDILO O OVERITVI PREPISA

Notar Bojan Podgor5ek potrjujem, da se priloZeni prepis notarskega zapisnika opr. 5t. SV
g22l2o, z dne 24.08.2020 (Stiriindvajsetega avgusta dvatisoddvajset), ujema z izvimikom, ki
obsega devet strani

Izvirnik je pisan s pomodjo radunalnika, ter je opremljen s podpisi, Zigi

Izvirnik se nahaja v notarski pisarni.

L/
Lj ub lj ana, dne 24.08.202 0 (Stiri indvaj setega av gusta dvatisoddvaj set)- -

Notar Bojan Podgor5ek
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