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DRUSTVO KOPRIVA, Ulica Andreja Smolnikarja 8, Kamnik, 1241Kamnik, matidna Stevilka
4094484000, davdna Stevilka: 88408272, ki ga zastopa Du5an Zore (v nadaljevanju
druStvo)
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Podpis:

Datum:
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ZDRUZENJE SAZAS k.o., spruha 19,1236 Tzin, maticna Stevilka: 1531964, !D za DDV
in davina SGvilka: S173602434, ki ga zastopa Marcel Skerjanc (v nadaljevanju: SAZAS,
k.o.):
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Podpis:

2, ZAMP -

zoRU2ENlE

3

Datum: OT.,Jt

SAZAS
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ENJE AWORJEV SLOVENIJE, k.o., Kersnikova 10a, 1000 Ljubljana,
matidna Stevilka: 5982839000, lD za DDV in dav6na Stevilka: Sl 93005423, ki ga zastopa
Barbara Pogadnik (v nadaljevanju: ZAMP, *-;iJ;
_

zonuZrrule

zis: iffiil[o.si.?f
TORJEV SLOVENTJE' k'o'

Podpis
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:

Datum:

a-s.

ea?s

pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o.
(!PF, k.o.), Smartinska 152, 1000 Ljubljana, matiCna Stevilka: 1531964000, lD za DDV in
dav6na Stevilka: Sl 73602434, kiga zastopa
m Marjan Hribar:
za

,"OrUru

4.

o8'

Z6 4 Le,t1

Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih de!
Slovenije, k.o., (AIPA k.o.), DvorZakova 5, Ljubljana, matidna Stevilka: 2346907000, lD
za DDV in davCna Stevilka: Sl 93521812,ki gazastopa Gregor Stibernik
Podpis

,f,

s

Datum: LU

lq[ ,-ol^

sklepajo naslednji

SPORAZUM O ELANSWU V DRUSWU KOPRIVA
t.

Stranke teqa sporazuma uvodoma kot nesporno uootavliaio:
da je dru3tvo vpisano v register druitev pri Upravni enoti Kamnik z odlodbo 5t. 2'151241201612 z dne 29. 12. 2016;

-
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da dru5tvo kandidira za pridobitev dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorske
pravice do nadomestila iz 37. 6lena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni
list RS, 5t. 16/07 - uradno predi56eno besedilo, 68/08, 110113,56/15 in 63/16
ZKUASP; ZASP) za primere reproduciranja avtorskih del za privatno ali lastno
uporabo, ki se izvr5i pod pogoji iz 50. dlena ZASP - vloga z dne 17.3.2017 se vodi
pod zadevo 3t.31227-912017 (v nadaljevanju: vloga);
da obstaja interes skupnega dlanstva v dru5tvu in medsebojnega sodelovanja v
smislu 6imprej5nje pridobitve dovoljenja za kolektivno upravljanje zbranih sredstev iz
naslova avtorske pravice do nadomestila iz 37. 6lena za primere reproduciranja
avtorskih del za privatno ali lastno uporabo, ki se izvr5i pod pogoji iz 50. 6lena ZASP
(v nadaljevanju: dovoljenje);
da bodo vse kolektivne organizacije, ki so podpisnice tega sporazuma pristopile v
6lanstvo druStva do pridobitve dovoljenje dovoljenja
kolektivno upravljanje
avtorske pravice do nadomestila iz 37. 6lena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah
za primere reproduciranja avtorskih delza privatno ali lastno uporabo, ki se izvr5i pod
pogoji iz 50. 6lena ZASP
da vse v uvodu navedene kolektivne organizacije Ze imajo dovoljenja za delitev
nadomestilaiz3T.6lena v zvezi z reproduciranjem avtorskih del za privatno in drugo
lastno uporabo med upravi6ene imetnike pravice (v nadaljevanju: kolektivne
organizacije z dovoljenjem za delitev teh nadomestil);
da je statutu druStva predvideno, da s trenutkom izdle dokon6nega in
pravnomodnega dovoljenja v zadevi 5t. 31227-912017, tvorijo dlanstvo lahko le
obstojede kolektivne organizacije z dovoljenjem za delitev teh nadomestil;
da so se za potrebe pridobivanja dovoljenja in sestave pravilne vloge v skladu z
Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, 5t.
63/16; ZKUASP) vsi ustanovni 6lani (fizi6ne osebe) odpovedali vsem pravicam v
dru5tvu v korist dlanov kolektivne organizacije s sklepom sprejetim dne 9.3.2017
(kopija sklepa je priloga 5t. 1 temu sporazumu),
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Dru5tvo se zavezuje, da bo v postopku pridobivanja dovoljenja 6imprej storilo vse potrebno,
da bo ugodilo morebitnim zahtevam po dopolnitvi vloge 3t. 31227-912017 l)rada za
intelektualno lastnino in da bo v celoti izpolnilo pogoje iz ZKUASP za pridobitev dovoljenja.
Sporazum velja ob pogoju, da bo v roku 6 mesecev od podpisa tega sporazuma podeljeno
dokondno in pravnomodno dovoljenje v zadevi 3t.31227-912017.

V primeru, da v roku 6 mesecev od podpisa tega sporazuma ne bo podeljeno dokondno
pravnomodno dovoljenje ta sporazum preneha veljati.
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Z

dnem podpisa tega sporazuma se SAZAS k.o. zavezuje, da

v primeru podelitve

dokondnega in pravnomo6nega dovoljenja, pristopa v dlanstvo Dru5tva KOPRIVA in potrjuje,
da sprejema vse pravne akte dru5tva, na podlagi katerih oz. s katerimi kandidira za
dovoljenje za izvajanje dejavnosti kolektivnega upravljanja avtorske pravice do pravi6nega
nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvr5i pod pogoji privatne ali druge lastne
uporabe iz 50. 6lena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).
Hkrati daje SAZAS, k.o. druStvu polnopravno pooblastilo, da s trenutkom izdane dokondne in
pravnomodne odlo6be dru5tvo v imenu za ralun pristopajode kolektivne organizacije SAZAS,
k.o. kolektivno upravlja pravico do pravidnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje,
ki se izvr5i pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. 6lena Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah (ZASP) v vsem 6asu, ko ima veljavno dovoljenje pristojnega organa in za
ves repertoar pristopajode kolektivne organizaciie SAZAS, k.o..

Pooblastilo velja za dobo pet (5) let od dne pridobitve dokondnega in pravnomodnega
dovoljenja ter se avtomatiCno podalj5uje vsakokrat za novo obdobje petih (5) let oz. velja
pooblastilo najved za 6as veljavnosti dovoljenja pristojnega organa podeljenega druStvu za
kolektivno upravljanje pravice do pravidnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki
se izvrSi pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. 6lena ZASP, 6e to dovoljenje
preneha veljati pred navedenim obdobjem petih (5) let.
SAZAS, k.o. zagotavlja, da bo v primeru podelitve dokondnega in pravnomo6nega dovoljenja
druStvu
skladu s svojimi pravili in sklenjenimi mednarodnimi sporazumi zagotovil
pravic
v skladu zzgorl citiranim dovoljenjem Urada.
upravljanje

v
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Z

dnem podpisa tega sporazuma se ZAMP, k.o. zavezuje, da

v primeru podelitve

dokondnega in pravnomodnega dovoljenja, pristopa v dlanstvo Dru5tva KOPRIVA in potrjuje,
da sprejema vse pravne akte dru5tva, na podlagi katerih oz. s katerimi kandidira za
dovoljenje za izvajanje dejavnosti kolektivnega upravljanja avtorske pravice do pravidnega
nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvr5i pod pogoji privatne ali druge lastne
uporabe iz 50. 6lena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Hkrati daje ZAMP, k.o. dru5tvu polnopravno pooblastilo, da s trenutkom izdane dokondne in
pravnomo6ne odlo6be druStvo v imenu za raeun pristopajo6e kolektivne organizacije ZAMP,
k.o. kolektivno upravlja pravico do pravidnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje,
ki se izvr5i pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. 6lena Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah (ZASP) v vsem 6asu, ko ima veljavno dovoljenje pristojnega organa in za
ves repertoar pristopajoce kolektivne organizacije ZAMP, k.o..

Pooblastilo vella za dobo pet (5) let od dne pridobitve dovoljenja ter se avtomatiCno
podaljSuje vsakokrat za novo obdobje petih (5) let oz. velja pooblastilo najve6 za 6as
veljavnosti dovoljenja pristojnega organa podeljenega druStvu za kolektivno upravljanje
pravice do pravidnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvr5i pod pogoji
privatne ali druge lastne uporabe iz 50. 6lena ZASP, 6e to dovoljenje preneha veljati pred
navedenim obdobjem petih (5) let.
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ZAMP, k.o. zagotavlja, da bo v primeru podelitve dokondnega in pravnomodnega dovoljenja
druStvu v skladu s svojimi pravili in sklenjenimi mednarodnimi sporazumi zagotovil
upravljanje pravic v skladu zzgoraj citiranim dovoljenjem Urada.
V.

Z dnem podpisa tega sporazuma se AIPA, k.o. zavez$e, da v primeru podelitve dokondnega
in pravnomodnega dovoljenja pristopa v dlanstvo Dru5tva KOPRIVA in potrjuje, da
sprejema vse pravne akte dru5tva, na podlagi katerih oz. s katerimi kandidira za dovoljenje
za izvalanie dejavnosti kolektivnega upravljanja avtorske pravice do pravidnega nadomestila
za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvr5i pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz
50. dlena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

,

Hkrati s pristopno ifavo, daje AIPA, k.o. dru5tvu polnopravno pooblastilo, da s trenutkom
izdane dokondne in pravnomodne odlodbe dru5tvo v imenu za ralun pristopajode kolektivne
organizacije AIPA, k.o. kolektivno upravlja pravico do pravidnega nadomestila za tonsko ali
vizualno snemanje, ki se izvr5i pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. 6lena
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) v vsem 6asu, ko ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa in za ves repertoar pristopajoCe kolektivne organizacije AIPA, k.o..
Pooblastilo vella za dobo pet (5) let od dne podelitue/pridobitve dovoljenja ter se avtomatidno
podalj5uje vsakokrat za novo obdobje petih (5) let oz. velja pooblastilo najvec za 6as
veljavnosti dovoljenja pristojnega organa podeljenega dru5tvu za kolektivno upravljanje
pravice do praviCnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvr5i pod pogoji
privatne ali druge lastne uporabe iz 50. 6lena ZASP, 6e to dovoljenje preneha veljati pred
navedenim obdobjem petih (5) let.

AIPA, k.o. zagotavlja, da bo v primeru podelitve dokondnega in pravnomodnega dovoljenja
dru5tvu v skladu s svojimi pravili in sklenjenimi mednarodnimi sporazumi zagotovil
upravljanje pravic v skladu zzgoraj citiranim dovoljenjem Urada.
VI

Z dnem podpisa tega sporazuma se lPF, k.o. zavezuje, da v primeru podelitve dokon6nega
in pravnomo6nega dovoljenja pristopa v Elanstvo Dru5tva KOPRIVA in potrjuje, da sprejema
vse pravne akte dru5tva, na podlagi katerih oz. s katerimi kandidira za dovoljenje za izvajanje
dejavnosti kolektivnega upravljanja avtorske pravice do praviinega nadomestila za tonsko ali
vizualno snemanje, ki se izvr5i pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. 6lena
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).
Hkrati s pristopno izlavo, daje lPF, k.o. dru5tvu polnopravno pooblastilo, da s trenutkom
izdane dokondne in pravnomodne odlodbe dru5tvo v imenu za ralun pristopajode kolektivne
organizacije lPF, k.o. kolektivno upravlja pravico do pravidnega nadomestila za tonsko ali
vizualno snemanje, ki se izvr5i pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. 6lena
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) v vsem 6asu, ko ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa in za ves repertoar pristopajode kolektivne organizacije lPF, k.o..
Pooblastilo vella za dobo pet (5) let od dne pridobitve dovoljenja ter se avtomati[no
krat za novo obdobje petih (5) let oz. velja pooblastilo najve6 za 6as

podaljSuje
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veljavnosti dovoljenja pristojnega organa podeljenega druStvu za kolektivno upravljanje
pravice do pravidnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvr5i pod pogoji
privatne ali druge lastne uporabe iz 50. 6lena ZASP, 6e to dovoljenje preneha veljati pred
navedenim obdobjem petih (5) let.
lPF, k.o. zagotavlja, da bo v primeru podelitve dovoljenja dru5tvu v skladu s svojimi pravili in
sklenjenimi mednarodnimi sporazumi zagotovil upravljanje pravic v skladu z zgoral citiranim
dovoljenjem Urada.

vll.
Veljavnost sporazuma

Dru5tvo bo v postopku pridobivanja dovoljenja storilo vse potrebno, da bo v celoti izpolnilo
pogoje iz ZKUASP za pridobitev dovoljenja in da bo ugodilo zahtevam po dopolnitvi vloge
Urada za intelektualno lastnino.

ee Urad za intelektualno lastnino dovoljenja ne bo podelil v zakonitem roku, se Steje, da se
ta sporazum razveljavi oz. preneha veljati.
Sporazum pridne veljati ob izpolnitvi pogoja v zakonitem roku pridobljenega pravnomodnega
in dokondnega dovoljenja v zadevi 3t.31227-912017

vilt.
Kon6ne dolodbe

Sporazum je napisan
navedene stranke.

v petih izvodih in postane veljaven, ko ga

podpiSejo vse

v

uvodu

Vsi obstojedi dogovori med dru5tvom in strankami tega sporazuma z dnem podpisa tega
sporazuma izgubijo svojo veljavo.
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