VZOREC POGODBE O PRENOSU MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC

NAROČNIK:
Naziv in naslov:
ki ga zastopa:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Transakcijski račun:
(v nadaljevanju: naročnik)
in
AVTOR:
Naziv in naslov:
ki ga zastopa:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Transakcijski račun:
(v nadaljevanju: avtor)

skleneta naslednjo
POGODBO O PRENOSU MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC
1. ČLEN
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da se je avtor prijavil na natečaj za oblikovanje zunanjih senčil za podjetje
Skupina Optima, ki je bil objavljen, 2.12.2021 na spletni strani Centra za
kreativnost;
- da je predmet natečaja izdelava predloga zunanjih senčil;
- da je bil izdelek avtorja IME po izboru ocenjevalne komisije razglašen za
izdelek, ki se ga odkupi;
- da ima izdelek vse znake avtorskega dela po določilih Zakona o avtorski
in sorodnih pravicah(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP, v nadaljevanju: ZASP).

2. ČLEN
Predmet pogodbe je prenos materialnih avtorskih pravic na celotnem izdelku –
predlogu oblikovanja zunanjih senčil, kar vključuje uporabo predloga zunanjih senčil
na geografsko in časovno neomejenem prostoru, ne pa tudi izvedbe proizvodnje
zunanjih senčil (v nadaljevanju avtorsko delo).
Avtor izjavlja in izrecno potrjuje, da ima vsa potrebna upravičenja, da lahko na
avtorskem delu brez zadržkov prenaša vse materialne avtorske pravice na druge
subjekte.
3. ČLEN
Avtor obdrži na avtorskem delu moralne avtorske pravice, z izključnim prenosom pa
na naročnika enkrat za vselej prenese materialne avtorske pravice za ves čas
trajanja avtorske pravice, in sicer: pravico reproduciranja, pravico distribuiranja,
pravico dajanja v najem, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuzne
retransmisije, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico do
uporabe dela v predelani obliki ter pravico avdiovizualne priredbe.
Naročnik lahko uporablja pravice iz prejšnjega odstavka za celotno delo ali le za
njegov del.
Prenos pravic ni omejen na območje Republike Slovenije.
S pogodbo avtor na naročnika prenese tudi lastninsko pravico na stvareh, na katerih
je avtorsko delo vsebovano.

Stran 2

4. ČLEN
Avtor daje naročniku soglasje za samostojno izvedbo proizvodnje zunanjih senčil in
drugih dejanj, ki so povezana z uporabo avtorskega dela.
Naročnik ima pravico, da materialne avtorske pravice, ki jih pridobiva po tej pogodbi,
prenaša naprej na tretje osebe ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi
za tak prenos moral avtorju izplačati kakršnokoli dodatno plačilo.

5. ČLEN
Avtor jamči, da avtorsko delo ni obremenjeno na način, ki bi lahko kakorkoli omejeval
oziroma preprečeval prenos materialnih avtorskih pravic na naročnika in prevzema
polno odgovornost za primer kakršnekoli škode, odgovornosti, zahtevkov, terjatev,
postopkov, stroškov in drugih podobnih obremenitev, ki bi naročniku nastale zaradi:
- kršitve avtorskih in sorodnih pravic ali katerihkoli drugih pravic, ki jih
imajo tretje osebe n avtorskem delu, ki je predmet te pogodbe;
- zahtevkov tretjih oseb, ki so kakorkoli povezani z avtorskim delom, ki je
predmet te pogodbe.
6. ČLEN
Naročnik bo avtorju v roku 30 dni od dne, ko bo avtor naročniku izstavil račun izplačal
finančno nadomestilo v znesku 3.000 eur (za najvišje uvrščenega) in 1.000 eur (za
drugo in tretje uvrščenega), ki ima naravo nadomestila za prenos materialnih
avtorskih pravic.
Finančno nadomestilo predstavlja »bruto bruto« znesek in vključuje vse davke,
prispevke in kakršnekoli druge dajatve, ki jih mora avtor plačati na podlagi njenega
prejema. Pripadajoče davke in druge dajatve odvede in plača avtor sam.
Finančno nadomestilo vključuje tudi stroške dopolnitev in korekcij avtorskega dela.
Z izplačanim denarnim nadomestilom so poravnane vse obveznosti do avtorja iz
naslova materialnih avtorskih pravic za avtorsko delo, ki je predmet te pogodbe.
7. ČLEN
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Marko Novak, direktor Skupina Optima d.o.o.
Skrbnik pogodbe na strani avtorja je IME.

8. ČLEN
Pogodba je sklenjena z dnem obojestranskega podpisa.
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9. ČLEN
Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da do
sporazuma ne bi prišlo, pa je za spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
10. ČLEN
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki
so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot dodatek k tej pogodbi.
11. ČLEN
Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka
po 1 (en) izvod.
Kraj in datum:

Kraj in datum:

Avtor:

Naročnik:

Direktor:

Direktor:

Stran 4

