Na podlagi 21. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ, predsednik poslovodstva združenja
sklicuje

4. IZREDNO SKUPŠČINO ZDRUŽENJA SAZOR GIZ

ki bo v sredo, 30. decembra 2015, ob 11:00 uri v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, v 4.
nadstropju (steklenjak ), s predlaganim dnevnim redom in predlaganimi sklepi k posameznim točkam
dnevnega reda.
Če na začetku izredne skupščine ni podana sklepčnost, bo skladno z 21. členom Pogodbe o
ustanovitvi združenja SAZOR GIZ zasedanje istega dne ob 11.15 uri, v istem prostoru, z istim dnevnim
redom, izredna skupščina sklepčna, če bodo prisotni najmanj trije člani združenja.

DNEVNI RED
1. Otvoritev izredne skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles izredne skupščine.
Predsednik poslovodstva bo začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi članov in članom podal
v nadaljevanju navedeni predlog sklepa v zvezi z izvolitvijo delovnih teles (organov) skupščine.

Predsednik poslovodstva predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
a) Za predsednika izredne skupščine se izvoli Slavko Pregl.
b) Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točki dnevnega reda se izvoli
kot preštevalec glasov Janez Miš.
c) Za overovatelja zapisnika se izvolita Dragomil Bajt in Maruša Kmet.
d) Izmed prisotnih se imenuje dva člana za preštevalca glasov.
2. Potrditev finančnega načrta SAZOR GIZ za leto 2016, ki vključuje plan stroškov poslovanja
Predsednik poslovodstva bo seznanil članstvo, da predlog finančnega načrta SAZOR GIZ za leto 2016,
ki vključuje plan stroškov poslovanja, zredne letne skupščine 2015, s strani Nadzornega odbora
združenja ni bil potrjen, in sicer zaradi negotovosti, povezanih s pogajanji s predstavniki slovenskih
šol in vrtcev o sklenitvi skupnega sporazuma o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji. Zato je bil s strani
Nadzornega odbora predlagan rebalans finančnega načrta za leto 2016. Upoštevaje razvoj omenjenih
pogajanj je poslovodstvo pripravilo rebalans finančnega načrta, za katerega skupščini predlaga, da ga
sprejme (finančni načrt z dne 14.12. 2015).
Predsednik poslovodstva predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme finančni načrt SAZOR GIZ za leto 2016, ki vključuje plan stroškov
poslovanja, ki ga je pripravilo poslovodstvo SAZOR GIZ (finančni načrt z dne 14.12.2015).

3. Podaljšanje roka za sprejetje začasne tarife SAZOR GIZ za reproduciranje avtorskih del prek
obsega 50. člena ZASP v šolah in v vrtcih v Republiki Sloveniji
Predsednik poslovodstva bo seznanil članstvo s potekom pogajanj v zvezi s plačevanjem nadomestila
za fotokopiranje prek obsega iz 50. člena ZASP v slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih. Dne
4. 12. 2015 je SAZOR GIZ s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejel prvi osnutek
besedila Skupnega sporazuma o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji - za usklajevanje med deležniki. Na
ta osnutek SAZOR GIZ podaja svoje pripombe. Glede na to, da zaradi usklajevanj in rokov, vezanih na
sklic skupščine SAZOR GIZ ni možno podpisati oziroma potrdili Skupnega sporazuma v koledarskem
letu 2015, se predlaga podaljšanje roka za sprejetje začasne tarife SAZOR GIZ za reproduciranje
avtorskih del prek obsega 50. člena ZASP v šolah in v vrtcih v Republiki Sloveniji, kot sledi iz v
nadaljevanju navedenega predloga sklepa.
Predsednik poslovodstva predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Do dne 29. 2. 2016 se podaljša rok za sprejetje začasne tarife SAZOR GIZ za reproduciranje
avtorskih del prek obsega 50. člena ZASP v šolah in v vrtcih v Republiki Sloveniji.

Ljubljana, 14. 12. 2015

Rudi Zaman
Predsednik poslovodstva, SAZOR GIZ

Informacije za člane:
Gradiva, o katerih se bo odločalo na skupščini, so na vpogled vsakemu članu združenja na sedežu
združenja, Kersnikova 10a, Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave tega
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Vsak član lahko gradivo na lastne stroške
fotokopira. Dnevni red je objavljen na spletni strani združenja www.sazor.si.
Na skupščini lahko sodelujejo vsi člani združenja. Člani lahko glasujejo tudi po pooblaščencu.
Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki, primerni tudi za sprejemanje spremembe pogodbe o
ustanovitvi, in mora biti skupščini predloženo pred začetkom zasedanja. Člani združenja oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.

