
 

1 
 

 

Lemur Legal d.o.o. /  Breg 14 , 1000 Ljubljana, Slovenija  / +386 31 860 634 / www.lemur.legal  /  info@lemur.legal  

/ ID za DDV: SI 53345304  / TRR: SI56 0284 4026 3150 170 

 

***Z RDEČO PRIDOBLJENA MNENJE IZ STRANI KVALIFICIRANIH ODVETNIKOV V SLOVENIJI*** 

DESNI KOMENTARJI SO OD g. PETER MERC, KI JE SESTAVIL POGODBO IN JO POSKUŠA 

DODATNO POJASNITI STRANKI/GAMERJU. 

 

Lemur Legal, pravno svetovanje, d.o.o., Na jami 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 

7016247000, davčna številka: SI 53345304 (v nadaljevanju: »Lemur Legal«) 

 

in 

 

________________, davčna številka: 25162772 (v nadaljnjem besedilu »Partner«) 

 

 

skupaj »pogodbeni stranki«  sklepata naslednjo: 

 

 

POGODBO O ZASTOPANJU 

 

 

i. SPLOŠNO: 

Uvodna določba 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

 

1. da se Partner poklicno ukvarja z ustvarjanjem video in drugih digitalnih vsebin s področja 

video iger (»gaming«); 
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2. da Lemur Legal upravlja z ešportno agencijo »SPIKE Esports Agency«, ki med drugim 

zastopa (nastopa v vlogi agenta) ustvarjalce video vsebin s področja gaminga, v razmerju do 

sponzorjev in drugih zunanjih partnerjev, s katerimi ustvarjalci video vsebin sklepajo posle; 

 

 

3. da med njima obstaja interes za poslovno sodelovanje zaradi česar se Lemur Legal zaveže 

za Partnerja opravljati storitve navedene v tej Pogodbi o zastopanju (v nadaljevanju »pogodba«), 

Partner pa se zavezuje za storitve izvesti plačilo v višini in na na način, ki je prav tako določen v 

tej pogodbi.  

 

4. da ta Pogodba o zastopanju (»Pogodba) določa vse medsebojne pravice in obveznosti, 

dogovorjene med pogodbenima strankama. 

 

ii. LEMUR LEGAL 

 

Obveznosti Lemur Legal 

2.  člen 

 

Lemur Legal bo za Partnerja opravljal naslednje storitve: 

- iskanje sponzorjev in drugih poslovnih partnerjev; 

- usklajevanje pravne dokumentacije med Partnerjem in sponzorji oziroma drugimi 

poslovnimi partnerji oziroma med sponzorji in Lemur Legal, če se taka dokumentacija sklepa v 

korist Partnerja;  

- vodenje celotne komunikacije s sponzorji oziroma drugimi poslovnimi partnerji, ki se 

nanašajo na poslovno razmerje s Partnerjem, kar vključuje pripravo poročil za sponzorje, nadzor 

nad izpolnjevanjem obveznosti Partnerja, pripravo navodil za Partnerja glede izpolnjevanja 

obveznosti  

- izvajanje vseh aktivnosti (usklajevanje z dobavitelji, design, proizvodnja, itd.) povezanih s 

pripravo in prodajo brandiranih izdelkov Partnerja (»merchandise«); 

Commented [1]: Naša naloga je, da najdemo podjetja, 

ki so pripravljena financirati gamerje. Cilj je, da s takim 
partnerjem dogovorimo finančni prispevek. Dodatno 

lahko dogovorimo tudi plačilo v materialu. 

Commented [2]: Resni partnerji bodo zahtevali podpis 
pogodbe, kjer se bodo določile predvsem obveznosti 

streamerjev. Naša naloga je, da tako pogodbo ustrezno 

uskladimo na način, da višina plačila odraža obveznosti, 

ki jih mora po pogodbi izpolniti streeamer.  

 

Torej paziti moramo, da neko podjetje ne plača 

premalo, glede na količino aktivnosti, ki jih zahteva od 
streamerja. 

Commented [3]: Del pogodbe s partnerjem je, da se 
jim tedensko ali mesečno pošilja poročila o opravljenem 

delu streamerjev. Ta poročila so naša naloga. 

Commented [4]: Merch: streamer dobi določen del 

zneska od vsakega prodanega mercha. Ta znesek je 

vnaprej dogovorjen za vsak produkt (npr. majice, 

hoodiji,...).  
 
Vse ostalo glede mercha (design, sprejemanje naročil, 
customer support, pošiljanje, kupovanje materiala) je 

naša naloga. 
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- svetovanje glede gradnje osebne znamke Partnerja; 

- upravljanje s pravicami intelektualne lastnine Partnerja (»image rights«); 

- organizacija izobraževalnih dogodkov s tematikami iz področja dela Lemur Legal in iz 

drugih področij; 

- druge storitve, za katere se naknadno dogovorita pogodbeni stranki. 

 

Splošne obveznosti Lemur Legal: 

- delovanje v najboljšem možnem interesu Partnerja; 

- skrb za dobro ime Partnerja; 

- pravočasno obveščanje Partnerja o vseh okoliščinah, pomembnih za izpolnjevanje 

obveznosti po tej Pogodbi; 

- zagotavljanje ustrezne odzivnosti na vprašanja Partnerja; 

- zagotavljanje ustreznih strokovnjakov za izvajanje nalog po tej Pogodbi; 

- zagotavljanje ustreznih navodil Partnerju glede obveznosti, ki jih ima partner do 

sponzorjev in nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti Partnerja v razmerju do sponzorjev. 

 

Ni definirano kaj so sponzorji in kaj so poslovni partnerji 

Nadzor: če delajo v korist "Partnerja", ga ne morejo nadzirat (in obratno -- kaj točno je ta 

pogodba). 

 

iii. PARTNER 

 

Obveznosti Partnerja 

3. člen 

 

Partner se zavezuje: 

- zagotavljati svojo odzivnost; 

- spoštovati dogovore, ki jih Lemur Legal sklene s sponzorji ali drugimi poslovnimi partnerji; 

- spoštovati dogovore, ki jih Partner sklene z Lemur Legal; 

Commented [5]: Zavedamo se, da je osebni brand 

streamerja ključen za nadaljni razvoj. Zato bomo 
stremerju svetovali, kako naj najbolje gradi svojo 

znamko, da bo zanimiv za resne partnerje (banke, 

zavarovalnice,...). 

Commented [6]: Pomembno je, da dobro poznate vse 
pravni pasti biznisa, v katerem ste.  
 

Recimo, kako preprečiti, da bi vam YT zaprl kanal (ker 

bi npr. kršili intelektualne pravice drugih). 

 

Ali kakšne davčne obveznosti imate iz naslova 

prihodkov (donacije, plačila), ki jih dobite na osnovi 

streamanja. 
 

Da boste seznanjeni s takimi stvarmi, bomo večkrat na 

leto organizirali delavnice za streamerje. 

 
Prav tako bomo tudi vsakemu posebej svetovali kaj je 

najbolje za vas (recimo glede davkov). 

 

Če bodo kakšne težave (recimo blokiraj vam YT kanal) 
bomo pomagali reševati. 
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- obveščati Lemur Legal o vseh okoliščinah, ki so pomembne za izpolnjevanje obveznosti po 

tej Pogodbi; 

- pravočasno obvestiti Lemur Legal o nameravanih aktivnostih, ki bi lahko vplivale na 

izpolnjevanje obveznosti po tej Pogodbi ali v razmerju do sponzorjev; 

- izogibati se aktivnostim, ki bi lahko predstavljale kršitev te pogodbe ali kršitev pogodb 

sklenjenih s sponzorji ali drugimi poslovnimi partnerji; 

- na svojih kanalih na viden način označiti, da ga zastopa »SPIKE Esports Agency«, na način 

da se zapiše: »represented by Spike Esports Agency« ali »Spike Esports Agency«; 

- pred podpisom pogodbe razkriti vse obstoječe dogovore s sponzorji. 

 

Ni definirano kaj pomeni odzivnost, generalno pooblastilo za sklepanje dogovorov (druga 

alineja tretjega člena) -- običajno jih moraš odobrit (takih stvari se NIKOLI ne podpisuje) 

 

 

Ekskluzivnost 

4.  člen 

 

V času trajanja veljavnosti te pogodbe, Partner ne sme: 

- poslovno sodelovati z nobenim drugim zastopnikom; 

- sam komunicirati z obstoječimi ali potencialnimi sponzorji ali drugimi poslovnimi 

partnerji; 

- sam skleniti kakršnegakoli dogovora s sponzorji ali drugimi poslovnimi partnerji, brez 

predhodnega soglasja Lemur Legal. 

 

V primeru, da do Partnerja pristopi potencialen nov sponzor, Partner napoti sponzorja do Lemur 

Legal. V tem primeru Lemur Legal s potencialnim sponzorjem vzpostavi komunikacijo in sklene 

poslovno razmerje, če je to v interesu Partnerja. 

 

Commented [7]: Zato da vemo kakšne dogovore že 

imate pred sklenitvijo pogodbe z nami. Na ta način 
preprečimo, da ne pride do kršitve teh dogovorov ali 

dogovorov z bodočimi partnerji. 

Commented [8]: Cilj tega je, da imamo nadzor nad 

pogovori s partnerji, da vemo kaj se dogovori in da ne 

pride do kakšnih kršitev pogodb. 

 
To ne pomeni, da streamer ni zraven pri pogajanjih. Če 

želi, je povsod zraven. 
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Ekskluzivnost, kot je določena s prvim odstavkom tega člena, preneha veljati, če Lemur Legal 

Partnerju v 12 mesecih od začetka veljavnosti te Pogodbe ne priskrbi vsaj treh različnih 

sponzorjev. 

 

V primeru, da Partner prekrši določbe glede ekskluzivnosti, kot so določene v prvem odstavku 

tega člena Pogodbe: 

- lahko Lemur Legal od njega zahteva plačilo 1.000,00 (tisoč) EUR pogodbene kazni in lahko 

odstopi od Pogodbe; 

- v primeru, da zaradi kršenja ekskluzive sponzorju nastane finančna škoda in sponzor 

zahteva povrnitev te škode od Partnerja ali od Lemur Legal, je Partner izključno odgovoren za 

povrnitev teh stroškov sponzorju; 

- lahko Lemur Legal od njega zahteva povrnitev škode, če je ta nastala sponzorju ali 

drugemu poslovnemu partnerju, kot posledica kršitve dogovora med Partnerjem in sponzorjem. 

 

Prepoved komuniciranja s "poslovnimi partnerji". To pomeni, da tudi interneta ne smeš naročit 

sam (glej gor, ni definirano sponzor / poslovni partner). 

Zadnji odstavek, povračilo škode: če je dogovor direktno med sponzorjem in gamerjem ... 

potem nima LEMUR spet kaj zahtevat (koga oni tu pravzaprav zastopajo). 

 

 

Plačilo storitev 

5. člen 

 

Partner bo od sponzorjev prejemal plačilo v denarni obliki in v obliki predmetov. 

 

Od plačila v obliki predmetov, Partner ni zavezan plačati Lemur Legal nobene provizije. 

 

Od plačila v denarni obliki, pripada Lemur Legal provizija v višini 25,00% neto zneska denarnega 

plačila, ne glede na skupno višino dogovorjenega zneska.  

Commented [9]: S tem se zavežemo, da bomo 

vsakemu ki bo podpisal to pogodbo z nami, na leto 

priskrbeli vsaj 3 sponzorje.  

 

Seveda mislimo, da jih bomo lahko uredili veliko več kot 

tri. 

Commented [10]: Če se kot plačilo dogovorijo 

predmeti, so ti v izključni lasti stremerja. 
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V primeru, da se Lemur Legal s sponzorjem dogovori za denarno plačilo, ki pokriva delo več 

partnerjev (streamerjev), se pogodbeni stranki predhodno dogovorita za višino zneska plačila 

Partnerja za posamezen projekt. 

 

Od prodaje brandiranih izdelkov Partnerja Lemur Legal pripada plačilo v višini deleža od skupnega 

zneska prodaje. Delež plačila pogodbeni stranki dogovorita za vsako posamezno serijo izdelkov 

posebej. 

 

V primeru, da sponzor plača za storitev neposredno Partnerju, Lemur Legal izda Partnerju račun 

za opravljene storitve do 5. v mesecu, za storitve v preteklem mesecu. Partner se račun zavezuje 

poravnati v roku petih dni potem, ko od sponzorja prejme plačilo za opravljeno storitev. 

 

Če sponzor izvede denarno plačilo neposredno Lemur Legal, Partner izda račun po opravljeni 

storitvi. Lemur Legal se račun zavezuje poravnati najkasneje v roku petih dni potem, ko od 

sponzorja prejme plačilo za opravljeno storitev. 

 

Davčne posledice plačil v naravi (dohodnino je vseeno treba plačat). 

Pri brandiranih izdelkih ni določeno, kdo založi denar za izdelavo in kdo to prodaja (glede na 

to, da gamer ne sme komunicirati s "poslovnimi partnerji" / kupci). 

 

Zadržanje ali plačila 

6. člen 

 

V primeru, da s strani Partnerja pride do kršitve obveznosti v razmerju do sponzorja in sponzor 

ne izvede dogovorjenega plačila oziroma plačilo za določen čas zadrži, Lemur Legal ni dolžan 

poravnati denarnega plačila Partnerju iz lastnih sredstev. 

 

Pravice intelektualne lastnine 

Commented [11]: Tukaj se dogovorimo o deležu vsakič 

posebej.  

 

Recimo dogovorimo da bo prodajna cena majice 100 
EUR (izmišljen znesek): 

 

   - 30 EUR dobi streamer 

   - 50 EUR so stroški (dobava, tisk, pošiljanje) 

   - 20 EUR dobi agencija 

 

Streamer vedno dobi večji delež od agencije. 
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7. člen 

 

Partner je izključni lastnik pravic intelektualne lastnine nad svojo osebno znamko. 

 

Lemur Legal lahko uporablja podobo Partnerja na svojih spletnih straneh in v promocijske 

namene. 

 

Zaupnost pogodbenih določil 

8. člen 

 

Partner se zavezuje, da pogodbenih določil te Pogodbe ne bo razkrival nobeni drugi osebi. 

Veže samo gamerja ... enostranskih NDAjev se ne podpisuje NIKOLI! 

 

iv. KONČNE DOLOČBE 

 

Trajanje pogodbe  

9. člen 

 

Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa in velja do preklica s strani ene izmed pogodbenih 

strank.  

 

Pogodbo lahko vsaka pogodbena stranka prekine s trimesečnim odpovednim rokom. Obvestilo o 

prekinitvi pogodbe se nasprotni stranki posreduje pisno. 

 

V primeru hujših kršitev te Pogodbe, lahko stranka odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka, 

s takojšnjim učunkom. 

 

Končne določbe 

10. člen  
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Veljavno pravo in pristojnost. Pogodba je sklenjena in se presoja v skladu s pravom Republike 

Slovenije, brez uveljavljanja načel mednarodnega zasebnega prava. V primeru sporov je pristojno 

stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija. 

 

Neveljavnost določb. Če je katera od določb Pogodbe neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na 

veljavnost drugih določbe Pogodbe; Pogodba se tolmači in izvrši, kot da taka neveljavna ali 

neizvršljiva določba ne obstaja. 

 

Celotna pogodba. Pogodba predstavlja celoten in končni dogovor pogodbenih strank v zvezi s 

partnerstvom, med pogodbenima partnerjema pa ne obstajajo druga jamstva, zagotovila, 

dogovori, sporazumi, ustni ali drugačni, razen kot je izrecno navedeno v Pogodbi.  

 

Podpis Pogodbe. Pogodba se podpiše in izda v dveh izvodih, vsak izvod pa velja za izvirnik in vsi 

izvodi skupaj tvorijo Pogodbo.  

 

V Ljubljani, dne ___________ 

 

      ______________  _____________ 

     Lemur Legal d.o.o.  ________ 

      

      Vanja Čas 

      po pooblastilu 

Peter Merc    

                  direktor  u 


