
POOBLASTILO 
 
Imetnik pravice:   ___________________________________________________ 

  EMŠO  …………………………  DŠ ………………………….                    

  Bančni račun  …………………………………………………...                                                              

  Je / ni nosilec samostojne podjetniške ali poklicne dejavnosti  

  Je / ni identificiran za DDV 

  Je / ni dedič likovnega umetnika  

   (ustrezno obkroži), v nadaljevanju Imetnik pravice 

 

p o o b l a š č a 

 

Združenje Slovenskih Vizualnih Avtorjev, Komenskega ulica 8, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa 

Sedmak Aleš, MŠ: 4102975000, DŠ: 39399303 

(v nadaljevanju Združenje SVA) 
 

Imetnik pravice pooblaščam Združenje SVA, da me na podlagi ZASP1 in ZKUASP2 individualno 

zastopa pri pravnih poslih in razmerjih z uporabniki oziroma naročniki mojih avtorskih likovnih del, 
kakor tudi v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi zaradi varstva mojih avtorskih pravic. 

 

To pooblastilo velja tudi za moje pravice iz obveznega kolektivnega upravljanja za čas, dokler ne bo 

ustanovljena naša kolektivna organizacija avtorjev (oz. imetnikov pravic) likovnih del in izdano 
dovoljenje URSIL za njeno delovanje (75. člen ZKUASP), obsega pa zlasti: 

 

1. Pravni posli z uporabniki – da se Združenje SVA v mojem imenu pogaja in sklepa individualne in 
kolektivne pogodbe z uporabniki in njihovimi združenji o uporabi mojih avtorskih likovnih del, zlasti 

glede sledne pravice (35. člen ZASP), glede njihovega reproduciranja za privatno in drugo lastno 

uporabo (50. člen ZASP), glede njihovega fotokopiranja prek obsega iz 50. člena ZASP, da v mojem 
imenu in na svoj račun izdaja uporabnikom fakturo za nadomestila, jih pobira oz. izterjuje, da prejema 

plačilo denarnih zneskov iz tega naslova ter jih izplačuje na moj bančni račun.  

 

2.  Postopki – da me Združenje SVA zastopa pred sodišči, drugimi organi, da opravlja vsa potrebna 
pravna dejanja, vključno z vložitvijo in umikom tožbe, pripoznanjem in odpovedjo tožbenemu 

zahtevku, sklenitvijo poravnave, vložitvijo pravnih sredstev, odpovedjo ali umikom pravnega 

sredstva, sklenitvijo pogodbe o razsodišču, sprejemom odločb in vseh drugih pisanj. 
 

Združenje SVA lahko prenese to pooblastilo v celoti ali deloma na druge osebe. 

 
Imetnik pravice se v zvezi z zgoraj navedenim zastopanjem obvezujem poravnati provizijo Združenja 

SVA ali tretje osebe po njihovi tarifi in se strinjam, da se Združenje SVA ali tretja oseba poplača iz 

prejetega bruto zneska po računu. Šteje se, da je storitev Združenja SVA ali tretje osebe opravljena, 

ko izvrši nakazilo neto zneska na moj bančni račun. V primeru postopkov pred sodišči in drugimi 
državnimi organi se uporabi veljavna odvetniška tarifa.  

 

V Ljubljani, dne …………… 
                                                                                         ______________________________ 

                                                                                                       Imetnik pravice 

Sprejemamo pooblastilo in zastopstvo: 

 
_____________________________ 

   Aleš Sedmak, zastopnik 

 

                                                
1 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah - UPB3, Uradni list RS 16/2007 - 63/2016. 
2 Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, Uradni list RS 63/2016. 


