Priloga 6: VZOREC POGODBE O PRENOSU MATERIALNIH AVTORSKIH
PRAVIC
LOGOTIPA TURISTIČNE DESTINACIJE MEŽICA
(Prijavitelj mora v "Ovojnica 2 – Prijavitelj", oddati parafiran vzorec
pogodbe, s čimer sprejema besedilo pogodbe in se z njim v celoti strinja)
NAROČNIK:
Naziv in naslov:

ki ga zastopa:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Transakcijski račun:
(v nadaljevanju: naročnik)

Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica
Trg 4. aprila 4
2392 Mežica
Ambrož Blatnik, direktor
2189887000
21244359
SI56 0247 0025 5750 130

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
ŠT. ___________
1. ČLEN
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da se je avtor prijavil na javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka
(logotipa) turistične destinacije Mežica z oznako _____, ki je bil dne ______ objavljen
na spletni strani Občine Mežica;
- da je predmet natečaja izdelava predloga oblikovanja predloga grafičnega znaka
(logotipa) turistične destinacije Mežica;
- da je bil izdelek avtorja s šifro _____ po izboru ocenjevalne komisije razglašen za
zmagovalni izdelek javnega natečaja;
- 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 predlogu grafičnega
znaka (logotipa) turistične destinacije Mežica (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.
4. ČLEN
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 sklenitve te pogodbe / od dne, ko bo avtor
naročniku izstavil račun (op.: se smiselno briše glede na to, ali je avtor fizična oseba
ali pravna oseba/fizična oseba, ki opravlja dejavnost) izplačal nagrado v znesku
1.000,00 EUR.
Nagrada ima naravo nadomestila za prenos materialnih avtorskih pravic.
Nagrada 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.
Nagrada vključuje tudi stroške dopolnitev in korekcij avtorskega dela. Z izplačano
nagrado 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 Ambrož Blatnik, direktor JKZ Narodni dom
Mežica.

Skrbnik pogodbe na strani avtorja je _____________________.
8. ČLEN
Pogodba je sklenjena z dnem obojestranskega podpisa.
9. ČLEN
Če se ugotovi, da je pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih
organov glede njegovega domnevnega nastanka pričel z ugotavljanjem pogojev
ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.
10. 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 Slovenj
Gradcu.
11. 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.
12. 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:
Mežica,

Avtor:

Naročnik:
JKZ Narodni dom Mežica

Direktor:

Direktor:
Ambrož Blatnik

