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

12. REDNO LETNO SKUPŠČINO ZDRUŽENJA SAZOR GIZ
v petek, 17. junija 2016, ob 11. uri
v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana Poslovna oaza, 7. nadstropje

12. redna letna skupščina se skliče z naslednjim dnevnim redom in predlaganimi sklepi k
posameznim točkam dnevnega reda:

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predsednik poslovodstva združenja predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
- Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Bizjak.
- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se kot
preštevalec glasov izvoli Janez Miš.
- Za overovitelja zapisnika se izvolita Luka Novak in Zdravko Kofol.
- Skupščini bo prisostvoval notar, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.
2. Potrditev poročila poslovodstva za poslovno leto 2015 ter potrditev mnenja poslovodstva o
poročilu neodvisnega revizorja v skladu z ZASP.
Predsednik poslovodstva združenja predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Skupščina potrjuje poročilo poslovodstva za poslovno leto 2015 ter mnenje poslovodstva o poročilu
neodvisnega revizorja.
3. Potrditev poročila nadzornega odbora za poslovno leto 2015 ter potrditev mnenja nadzornega
odbora o poročilu neodvisnega revizorja v skladu z ZASP.
Predsednik poslovodstva združenja predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina potrjuje poročilo nadzornega odbora za poslovno leto 2015 ter mnenje nadzornega odbora
o poročilu neodvisnega revizorja.
4. Potrditev letnega poročila kolektivne organizacije za leto 2015, potrditev poročila neodvisnega
revizorja v skladu z ZASP.
Predsednik poslovodstva združenja predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme letno poročilo kolektivne organizacije za leto 2015 in poročilo neodvisnega
revizorja.
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5. Potrditev finančnega načrta kolektivne organizacije SAZOR GIZ za leto 2017, ki vključuje plan
prihodkov in stroškov njenega poslovanja.
Predsednik poslovodstva združenja predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme finančni načrt kolektivne organizacije SAZOR GIZ za leto 2017, ki vključuje plan
prihodkov in stroškov njenega poslovanja.
6. Potrditev letnega programa dela združenja SAZOR GIZ za leto 2016.
Predsednik poslovodstva združenja predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina potrjuje letni program združenja SAZOR GIZ za leto 2016.
7.

Potrditev revizijske gospodarske družbe za leto 2016.

Predsednik poslovodstva združenja predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Za revizijsko gospodarsko družbo za leto 2015 skupščina potrjujejo revizijsko hišo ECUM revizija
d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.
8. Sprejem novih članov
Predsednik poslovodstva združenja predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Potrdi se sprejem novih članov, ki so do dneva sklica te skupščine oddali vloge za članstvo v združenju.
Seznam novih članov je razviden iz seznama, ki je sestavni del gradiva skupščine.
9. Sprejetje Skupnega sporazuma o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji; soglasje poslovodstvu za
podpis sporazuma
Predsednik poslovodstva združenja predlaga, da skupščina sprejme naslednje sklepe:
- Potrdi se vsebina predloga Skupnega sporazuma o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50.
člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji, ki je sestavni del
gradiva skupščine.
- Skupščina daje soglasje poslovodstvu za podpis Skupnega sporazuma o reproduciranju avtorskih del
prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji.
10. Potrditev sprememb Pogodbe o ustanovitvi Združenja SAZOR GIZ
Predsednik poslovodstva združenja predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme naslednje spremembe Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ:
- 4. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost združenja v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je:
94.120
Dejavnost strokovnih združenj
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti«
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- v 7. alineji prvega odstavka 8. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se črta beseda
»(upravičencem)«.
- prvi odstavek 11. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Član združenja lahko postane vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena in ki to pisno izrazi z
izjavo iz 13. člena te pogodbe ter je na podlagi sklepa poslovodstva združenja ali nadzornega odbora
združenja sprejeta v članstvo združenja.«
- v tretjem odstavku 11. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se črta besedilo: »Pri
fizičnih osebah se za izpolnjevanje pogoja opravljanja poklica šteje tudi avtorstvo ali druga dejavnost,
urejena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (na primer a ne omejeno na osebe, na katere se
nanašajo sorodne pravice po tem zakonu), na podlagi katere je fizična oseba upravičena do
nadomestila po tem zakonu.«
- v četrtem odstavku 11. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se beseda »Ustanovni«
nadomesti z besedo »Ustanovitveni«.
- peti odstavek 11. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR se spremeni tako, da se glasi:
»Združenje upravlja s pravicami članov združenja in tudi s pravicami upravičencev, ki združenje
pooblastijo za upravljanje pravic, vendar ne želijo postati člani združenja (v nadaljevanju:
upravičenec). Kadar zakon tako določa, združenje upravlja tudi s pravicami tistih imetnikov pravic, ki
za upravljanje njihovih pravic niso pooblastili združenja (obvezno kolektivno upravljanje pravic).«
- doda se novi šesti in sedmi odstavek 11. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ, ki se
glasita:
»Kot upravičenec lahko z združenjem sklene pogodbo vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega
odstavka tega člena. Na podlagi pogodbe med združenjem in avtorjem oz. založnikom, avtor oz.
založnik postane upravičenec, ne pa tudi član združenja in nima pravice do glasovanja na skupščini
združenja oziroma drugih pravic in obveznosti, ki jih imajo skladno z zakonom in to pogodbo člani
gospodarskega interesnega združenja. Vsebino pogodbe iz tega odstavka natančneje določi
poslovodstvo, vsebovati pa mora vsaj podatke o avtorju oziroma založbi in delih, smiselno upoštevaje
določila o pristopni izjavi iz 13. člena te pogodbe, ter pogoje, pod katerimi pogodba preneha.
Določila te pogodbe, ki se nanašajo na avtorje in založnike, se smiselno uporabljajo tudi za njihove
pravne naslednike, ki izkažejo pravno nasledstvo.«
- v prvem odstavku 12. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se besedna zveza »in
imetnik sorodnih pravic« nadomesti z besedno zvezo »oz. založnik«.
- 13. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Avtor oz. založnik pooblasti združenje za upravljanje njegovih pravic s pisnim pooblastilom, ki je
sestavni del vloge, s katero lahko avtor oz. založnik zaprosi za vstop v članstvo združenja (pristopna
izjava). Šteje se, da je avtor oz. založnik z izpolnitvijo pristopne izjave oddal tudi vlogo za članstvo v
združenju, razen če v vlogi izrecno označi, da ne želi postati član združenja. Vsebino pristopne izjave in
zahtevane podatke določi poslovodstvo združenja, pri čemer vsebuje najmanj:
osebne podatke o pooblastitelju (za fizične osebe najmanj ime, priimek, naslov in
davčno številko; za pravne osebe pa najmanj firmo, poslovni naslov in davčno
številko),
pooblastilo za upravljanje pravic,
prošnjo za vstop v članstvo, razen če avtor oz. založnik označi, da ne želi postati član
združenja,

3

-

podatek, ali v članstvo vstopa kot avtor ali kot založnik,
polje, v katerem lahko pooblastitelj označi, da ne želi postati član združenja,
opis postopka za predložitev podatkov o repertoarju pooblastitelja,
obvestilo glede osebne odgovornosti članov za obveznosti združenja.

Vsebino pristopne izjave določi poslovodstvo združenja z obrazcem, ki ga objavi na spletni strani
združenja in je v času uradnih ur združenja dostopen v prostorih združenja.
Vlagatelj pristopne izjave obvezno izpolni in združenju posreduje tudi obrazec o izdanih oz.
objavljenih avtorskih delih, katerih avtor ali založnik je. Poslovodstvo združenja določi vsebino
obrazca za poročanje podatkov o delih in postopek, v skladu s katerim lahko avtorji in založniki
združenju priglasijo dela. Če vlagatelj pristopne izjave ne želi pooblastiti združenja za upravljanje
vseh objavljenih oz. izdanih del, katerih avtor ali založnik je, v obrazcu navede le tista dela, v zvezi s
katerimi pooblašča združenje za upravljanje njegovih pravic, razen če je tovrstno upravljanje obvezno
po samem zakonu.
O izpolnjevanju pogojev iz zakona in te pogodbe za vstop v članstvo združenja odloča poslovodstvo
združenja na podlagi prejete vloge kandidata za članstvo. Če je pristopna izjava in/ali obrazec za
poročanje podatkov o delih nepopolna, poslovodstvo pozove vlagatelja k dopolnitvi in mu za to določi
primeren rok, ki ne sme biti krajši od 8 (osem) dni. Za pravilnost posredovanih podatkov odgovarja
vlagatelj izjave oz. obrazca. Če nastane dvom v pravilnost ali resničnost podatkov ali dokumentacije,
ki jih je navedel ali priložil vlagatelj, ga sme poslovodstvo pozvati k dopolnitvi vloge in/ali k predložitvi
takšnih dokazil, iz katerih bo nedvomno izhajala resničnost posredovanih podatkov ter avtorstvo
oziroma imetništvo pravic na delih, ki jih je vlagatelj navedel v obrazcu, in njihova objava oz. izdaja.
Poslovodstvo odloči o vstopu novega člana v članstvo združenja s pisnim sklepom v roku 30 dni od
prejema popolne pristopne izjave in obrazca za poročanje podatkov o delih. V primeru večjega števila
vlog lahko poslovodstvo ta rok ustrezno podaljša.
Poslovodstvo združenja prošnjo za članstvo zavrne v naslednjih primerih:
če vlagatelj ne izpolnjuje pogojev iz 11. člena te pogodbe ali drugih pogojev, ki jih
določa ta pogodba ali zakon,
če vlagatelj niti po pozivu poslovodstva ne predloži vseh podatkov, ki so potrebni za
obravnavanje njegove vloge za članstvo.
Odločitev o zavrnitvi prošnje za vstop v članstvo združenja mora biti obrazložena.
Zoper sklep poslovodstva, s katerim je bila zavrnjena prošnja vlagatelja za vstop v članstvo, lahko
vlagatelj v 8. (osmih) dneh od prejema sklepa vloži pritožbo, o kateri na svoji prvi naslednji seji odloča
nadzorni odbor. Pritožbo lahko vloži neposredno na sedežu združenja ali priporočeno po pošti, pri
čemer mora biti pošiljka priporočeno poslana najkasneje zadnji dan roka. Odločitev nadzornega
odbora je dokončna.«
- 14. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak član oz. upravičenec mora najmanj enkrat letno, in sicer do konca januarja tekočega leta,
obveščati združenje o svojih delih, katerih avtor ali založnik je, ki so bila izdana oziroma objavljena v
času od zadnjega tovrstnega obvestila, ki ga je član oz. upravičenec posredoval združenju. Podatke o
repertoarju mora član oz. upravičenec poslati združenju na za to predvidenem obrazcu, ki ga pripravi
in objavi poslovodstvo združenja, ali na drug ustrezen način, ki ga določi poslovodstvo združenja.
Poslovodstvo združenja lahko določi tudi elektronsko poslovanje članov in upravičencev z združenjem,
tako da vzpostavi elektronski sistem za podajanje povratnih informacij o statusu posameznega člana
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oz. upravičenca in možnost elektronskega uvoza podatkov (npr. obvestilo glede repertoarja). Navodila
o tem poslovodstvo objavi na spletni strani združenja.«
- 15. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Novi član vstopi v članstvo združenja in pridobi pravice in obveznosti člana združenja z začetkom
naslednjega poslovnega leta po letu, v katerem je bilo ugodeno njegovi vlogi za članstvo. Od tega dne
dalje novi član odgovarja za obveznosti združenja (odgovornost po določilih Zakona o gospodarskih
družbah, ZGD-1). Ne glede na navedeno, upravičenje do razdelitve sredstev član združenja pridobi v
skladu s 34. členom te pogodbe.
Poslovodstvo združenja vodi evidenco članov združenja in evidenco upravičencev, v katero vpisuje
podatke o članu oz. upravičencu in njegovih delih. Evidenca članov se nadalje deli na evidenco članov
avtorjev in evidenco članov založnikov. Enako velja za evidenco upravičencev. Evidenca članov je (brez
podatka o davčni številki članov, ki so fizične osebe) dostopna vsem članom na sedežu združenja v
času uradnih ur združenja. Poslovodstvo skrbi za redno posodabljanje članstva v sodnem registru.«
- v prvem odstavku 16. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se besedna zveza »šest
mescev« nadomesti z besedno zvezo »en mesec«.
- v 16. členu Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Članstvo preneha tudi v primeru, če član ne izpolnjuje več pogojev za članstvo, ki so določeni v tej
pogodbi ali zakonu. Če poslovodstvo na podlagi razpoložljivih podatkov ugotovi, da član združenja ne
izpolnjuje več pogojev za članstvo v združenju, ki so določeni v tej pogodbi ali zakonu, pozove člana,
da v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni, izkaže, da izpolnjuje pogoje za članstvo v združenju. Če član v
takšnem roku ne izkaže izpolnjevanja pogojev za članstvo v združenju, poslovodstvo s pisnim sklepom
odloči, da članstvo takšnemu članu preneha, in ga izbriše iz evidence članov. Zoper odločitev
poslovodstva ima član pravico do pritožbe v 8 dneh od prejema pisne odločitve poslovodstva, o kateri
odloča nadzorni odbor na prvi naslednji seji. Pritožbo lahko vloži neposredno na sedežu združenja ali
priporočeno po pošti, pri čemer mora biti pošiljka priporočeno poslana najkasneje zadnji dan roka.
Odločitev nadzornega odbora je dokončna.«
- prvi odstavek 17. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Članstvo preneha z izstopom člana, njegovo smrtjo oziroma pri pravni osebi s prenehanjem, na
podlagi sklepa skupščine, če je član ravnal v nasprotju s to pogodbo, ali z odločitvijo poslovodstva oz.
nadzornega odbora v skladu z določili predhodnega člena te pogodbe.«
- v 17. členu Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Status upravičenca preneha s prenehanjem pogodbe in v drugih primerih, če tako določa pogodba.«
- 18. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Organi združenja so skupščina, nadzorni odbor in poslovodstvo.«
- 19. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina združenja je dvodomna in sestoji iz:
skupščine avtorjev in
skupščine založnikov.
Vsak dom skupščine odloča o zadevah, ki se nanašajo le na člane tega doma skupščine. O zadevah, ki
so skupne vseh članom združenja, odločata oba domova skupščine skupaj.
Skupne zadeve vseh članov združenja so predvsem naslednje:
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sprememba ustanovitvene pogodbe glede skupnih zadev, tj. v zadevah, ki se nanašajo
na združenje ali vplivajo tako na avtorje kot na založnike;
sprejem finančnega načrta združenja;
sprejem tarif za uporabo avtorskih del oziroma dajanju soglasij k sklepanju skupnih
sporazumov z reprezentativnimi združenji uporabnikov, ki v skladu z zakonom
uporabljajo varovana dela iz repertoarja združenja ali v okviru obveznega
kolektivnega upravljanja, če se takšne tarife in soglasja nanašajo na pravice avtorjev
in založnikov;
imenovanje in razrešitev organov skupščine na skupni skupščini obeh domov
skupščine;
vseh zadevah, o katerih odloča skupščina v skladu z zakonom (na primer, a ne
omejeno na ZGD, ZASP), ustanovitveno pogodbo in sklepi skupščine, in se nanašajo na
zavod ali na njegove člane (avtorje in založnike) na splošno.

Oba domova skupščine lahko na skupnem glasovanju posamezne zadeve iz dnevnega reda skupščine
opredelita kot skupne zadeve, o katerih bosta odločala oba domova skupščine skupaj.«
- za 19. členom Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se dodata nova člena 19.a in 19.b, ki se
glasita:
»19.a člen
Skupščino avtorjev sestavljajo člani združenja, ki so pri združenju vpisani v evidenco članov avtorjev in
imajo glasovalno pravico.
Skupščina avtorjev odloča o:
izključitvi članov skupščine avtorjev;
sprejemu tarif za uporabo avtorskih del oziroma dajanju soglasij k sklepanju skupnih
sporazumov z reprezentativnimi združenji uporabnikov, ki v skladu z zakonom
uporabljajo varovana dela iz repertoarja združenja ali v okviru obveznega
kolektivnega upravljanja, če se tarife oz. soglasja nanašajo le na pravice avtorjev;
imenovanju in razrešitvi enega člana poslovodstva, dveh članov nadzornega odbora
združenja ter organov skupščine avtorjev;
spremembah določb ustanovitvene pogodbe, ki se nanašajo le na avtorje;
vseh zadevah, ki se nanašajo le na avtorje in o katerih odloča skupščina v skladu z
zakonom (na primer, a ne omejeno na ZGD, ZASP), ustanovitveno pogodbo in sklepi
skupščine.
19.b člen
Skupščino založnikov sestavljajo člani združenja, ki so pri združenju vpisani v evidenco članov
založnikov in imajo glasovalno pravico.
Skupščina založnikov odloča o:
- izključitvi članov skupščine založnikov;
- sprejemu tarif za uporabo avtorskih del oziroma dajanju soglasij k sklepanju skupnih
sporazumov z reprezentativnimi združenji uporabnikov, ki v skladu z zakonom uporabljajo
varovana dela iz repertoarja združenja ali v okviru obveznega kolektivnega upravljanja, če se
tarife oz. soglasja nanašajo le na pravice založnikov;
- imenovanju in razrešitvi enega člana poslovodstva, dveh članov nadzornega odbora združenja
ter organov skupščine založnikov;
- spremembah določb ustanovitvene pogodbe, ki se nanašajo le na založbe;

6

-

vseh zadevah, ki se nanašajo le na založnike in o katerih odloča skupščina v skladu z zakonom
(na primer, a ne omejeno na ZGD, ZASP), ustanovitveno pogodbo in sklepi skupščine.

- drugi odstavek 20. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Na skupščini lahko sodelujejo in imajo glasovalno pravico člani, ki so kot člani združenja z glasovalno
pravico vpisani v ustrezno evidenco članov združenja na dan objave sklica skupščine (presečni dan).«
- doda se nov četrti odstavek 20. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ, ki se glasi:
»O skupnih zadevah odločata oba domova skupščine skupaj (skupna skupščina), pri čemer mora biti
vsak dom skupščine sklepčen, da lahko skupščina veljavno odloča o skupnih zadevah. Odločanje o
skupnih zadevah se izvede z glasovanjem, tako da najprej glasuje vsak dom skupščine posebej. Število
oddanih glasov za ali proti sprejetju predlaganega sklepa posameznega doma skupščine se nato izrazi
v odstotkih v razmerju do vseh oddanih glasov znotraj posameznega doma skupščine, pri čemer
oddani glasovi za ali proti sprejetju sklepa posameznega doma skupščine izraženi v odstotkih
predstavljajo polovico vseh oddanih glasov na skupni skupščini. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala
več kot polovica oddanih glasov skupne skupščine, razen če ta pogodba določa drugačen delež za
sprejem sklepa v posameznih zadevah.«
- drugi odstavek 21. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina združenja je sklepčna, če je na seji prisotna vsaj večina članov združenja, ki sestavljajo
zadevni dom skupščine. Če na začetku seje ni podana sklepčnost, je skupščina sklepčna, če so 15
(petnajst) minut po začetku seje prisotni najmanj trije člani združenja iz zadevnega doma skupščine.«
- v tretjem odstavku 21. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se besedna zveza
»predsednik poslovodstva« nadomesti z besedo »poslovodstvo«.
- dodata se novi šesti in sedmi odstavek 21. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR, ki se
glasita:
»Predhodno navedene določbe tega člena veljajo za vsak dom skupščine.
Sklicatelj praviloma skliče skupščino avtorjev in skupščino založnikov skupaj (skupna skupščina), pri
čemer pri posamezni točki dnevnega reda opredeli, ali bo o zadevi odločal posamezni dom skupščine
ali gre za skupno zadevo, o kateri bosta odločala oba domova skupščine skupaj. Za sklic in izvedbo
skupne skupščine obeh domov se smiselno uporabljajo predhodna pravila tega člena. Sklicatelj skliče
zgolj skupščino posameznega doma skupščine, če je na dnevnem redu glasovanje le o zadevah, o
katerih lahko odloča posamezni dom skupščine.«
- 22. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR se spremeni tako, da se glasi:
»Na vsakokratnem zasedanju skupščine se izvolijo predsedujoči in dva overovatelja zapisnika. Če se
izvede skupna skupščina obeh domov hkrati, se izvoli en predsedujoči in dva overovitelja zapisnika, o
katerih odloča skupščina kot o skupni zadevi.
Če se na skupščini ta pogodba ne spremeni, se o skupščini sestavi pisni zapisnik skupščine, ki ga
podpišejo predsedujoči in oba overovitelja zapisnika. Če pa se ta pogodba spremeni, mora biti
zapisnik skupščine potrjen s strani notarja v notarskem zapisniku.«
- 23. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovodstvo združenja šteje dva člana, od katerih se eden imenuje na predlog članov založnikov in
ga imenuje skupščina založnikov, eden pa na predlog članov avtorjev in ga imenuje skupščina
avtorjev. Člana poslovodstva združenje zastopata skupno, lahko pa vsak član poslovodstva pooblasti
drugega člana poslovodstva za zastopanje združenja tudi v njegovem imenu.«
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- v 26. členu Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se doda nov odstavek, ki se glasi:
»O odpoklicu posameznega člana poslovodstva odloča tisti dom skupščine, ki je takšnega člana
poslovodstva imenoval.«
- prvi odstavek 29. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor šteje 4 (štiri) člane, ki jih imenuje skupščina združenja za obdobje 4 (štiri) let. Dva
člana nadzornega odbora sta imenovana na predlog članov založnikov in ju imenuje skupščina
založnikov, dva člana pa na predlog članov avtorjev imenuje skupščina avtorjev. Člani nadzornega
odbora so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.«
- v tretjem odstavku 29. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se črta besedna zveza
»rednim letnim«.
- četrti odstavek 29. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna vsaj večina članov. Članom nadzornega odbora se
lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi skupna skupščina.«
- doda se nov peti odstavek 29. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ, ki se glasi:
»O odpoklicu posameznega člana nadzornega odbora odloča tisti dom skupščine, ki je takšnega člana
nadzornega odbora imenoval.«
- v prvem odstavku 30. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se k že obstoječim alinejam
dodajo naslednje alineje, ki se glasijo:
»
–
obravnava pritožbe zoper odločitve poslovodstva o zavrnitvi vloge za vstop v članstvo
združenja (13. člen te pogodbe),
–
na predlog poslovodstva imenuje komisije, odbore in druga delovna telesa (npr.
pogajalske skupine, delovne skupine ipd.), ki so potrebni za delovanje združenja,
–
tekoče ocenjuje delo poslovodstva, predlaga poslovodstvu korektivne ukrepe v
primeru večjih odstopanj od potrjenih načrtov in v primeru negativne ocene
poslovodstva ali posameznega člana poslovodstva predlaga skupščini oz. ustreznemu
domu skupščine razrešitev enega ali obeh članov poslovodstva,
–
odloča o predlogu poslovodstva združenja glede sorazmerne delitve sredstev (41. člen
te pogodbe).«
- za 30. členom Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR se doda naslov in besedilo novega 30.a člena
GIZ, ki se glasi:
»Javnost poslovanja
30.a člen
Združenje zagotavlja javnost poslovanja v skladu s to pogodbo in veljavno zakonodajo. Združenje na
svoji spletni strani objavlja:
čistopis ustanovitvene pogodbe,
finančni načrt,
letno poročilo,
skupne sporazume in tarife,
seznam (ime in priimek oz. firmo) članov in upravičencev, ki so pooblastili združenje,
ter njihov repertoar,
zapisnike skupščin,
listine in podatke, katerih objava je obvezna na podlagi veljavne zakonodaje ali te
pogodbe.«
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- naslov v Pogodbi o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ, ki se nahaja pred 31. členom in se glasi:
»Delitev zbranih sredstev upravičencem«, se nadomesti z naslovom, ki se glasi: »Delitev zbranih
sredstev upravičencem do avtorskih honorarjev«.
- v prvem odstavku 31. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se črta besedna zveza: »
prihodkov združenja«.
- drugi odstavek 31. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za delitev sredstev so vplačani avtorski honorarji in nadomestila, ki jih kolektivna
organizacija pridobi od uporabnikov in drugih zavezancev, in podatki o varovanih delih, ki so predmet
reproduciranja.«
- 34. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Do sredstev so upravičeni upravičenci in člani združenja, ki izpolnjujejo pogoje iz 11. člena te
pogodbe (v nadaljevanju skupaj poimenovani tudi kot: upravičenci do avtorskih honorarjev).
Do sredstev, ki so predmet delitve, so upravičenci upravičeni od dneva sklenitve pogodbe z
združenjem dalje, člani pa od dneva izdaje sklepa poslovodstva oz. nadzornega odbora o sprejemu v
članstvo dalje.
Določila tega poglavja, ki se nanašajo na člane združenja, se smiselno uporabljajo tudi za
upravičence.
Delitev zbranih sredstev po določilih te pogodbe ne zajema sredstev, zbranih v primerih, ko kolektivno
upravljanje ni obvezno in do katerih so avtorji in drugi imetniki pravic upravičeni na podlagi pogodbe
o kolektivnem upravljanju, ki so jo sklenili s kolektivno organizacijo in na podlagi katere so na podlagi
pogodbe upravljanje avtorskih pravic prenesli na kolektivno organizacijo. V tem primeru se delitev
(izplačilo) tako zbranih sredstev izvaja na podlagi pogodbe, sklenjene z avtorjem oz. drugimi imetniki
pravic, upoštevaje tarife združenja oziroma skupne sporazume, ki jih sklepa kolektivna organizacija
ter morebitna kogentna določila zakona.
Članstvo v združenju ni pogoj za sklenitev pogodbe o kolektivnem upravljanju pravic.
Združenje pri razdeljevanju sredstev upošteva podatke, katere mu posredujejo upravičenci do
avtorskih honorarjev, razen če kako drugače pridobi vse podatke, potrebne za razdelitev sredstev.«
- 35. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Delitvena masa je obveznost združenja do upravičencev do avtorskih honorarjev, kot jih opredeljuje
ta pogodba. Delitveno maso med upravičence do avtorskih honorarjev razdeli poslovodstvo v skladu s
pravili te pogodbe, pri čemer se pri vsakokratni delitvi upoštevajo le dejansko pobrana sredstva.
Delitvena masa se ugotavlja tako, da se od vseh prihodkov združenja odštejejo vsi stroški poslovanja
združenja in drugi stroški združenja, pri čemer se od tega zneska nadalje odštejejo še rezervacije za
izplačila neznanim upravičencem, oblikovane v tekočem poslovnem letu na podlagi te pogodbe. V
delitveno maso spadajo tudi rezervirana sredstva za izplačilo neznanim upravičencem, glede katerih
je potekel rok hrambe, ki je določen v tej pogodbi ali zakonu.
Na podlagi zbranih sredstev se oblikujejo posamezne delitvene mase iz naslova kolektivnega
upravljanja različnih pravic, del ali imetnikov pravic (npr. delitvena masa iz sredstev, zbranih iz
naslova kolektivnega upravljanja pravic fotokopiranja na šolah preko obsega iz 50. člena ZASP,
delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic na podlagi pogodbe z
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avtorjem, delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova nadomestil za fotokopiranje, ki se izvrši pod
pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP idr.).
V primeru uveljavljanja različnih vrst nadomestil (obvezno kolektivno upravljanje, vse vrste
kolektivnega upravljanja na podlagi pogodbe z avtorjem in podobno) se kot stroški pri oblikovanju
posamezne od delitvenih mas upoštevajo skupni stroški, in sicer v odstotku od prihodka iz naslova
posamezne vrste upravljanja ter v okviru posamezne vrste upravljanja direktni stroški, povezani s
tovrstnim upravljanjem.«
- 36. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Rezervacije za izplačila neznanim upravičencem
Združenje vsako leto oblikuje rezervacijo za izplačilo neznanim upravičencem. Rezervacija iz tega
naslova znaša 5 (pet) % delitvene mase.
Sredstva iz tega člena se razdelijo (a) med upravičence do avtorskih nadomestil, ki se naknadno
včlanijo v združenje oz. sklenejo z združenjem pogodbo in (b) tujim kolektivnim organizacijam iz
naslova dvostranskih sporazumov za repertoar varovanih del, ki so predmet tega sporazuma; in bi v
letu, iz katerega izhajajo rezervacije, bili upravičeni do teh sredstev, če bi bili člani združenja oziroma
če bi bil sklenjen dvostranski sporazum s to tujo kolektivno organizacijo.
Po petih letih od zaključka poslovnega leta, v katerem so bila sredstva namenjena za rezervacijo, se
sredstva iz naslova teh rezervacij, ki niso bila razdeljena, razporedijo v delitveno maso v tekočem
poslovnem letu.«
- 37. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva iz naslova rezervacij za neznane upravičence se novim upravičencem do avtorskih
honorarjev za preteklo obdobje, če izpolnjujejo pogoje, izplačajo sorazmerno sredstvom, ki bi jim
pripadala, če bi bili upravičeni do teh sredstev v obdobju, iz katerega izhajajo rezervacije (novemu
članu pripada enak delež (odstotek) sredstev v rezervnem skladu, kot bi mu pripadal pri redni delitvi
sredstev v tistem obdobju). Na enak način se sredstva razdelijo tudi tujim kolektivnim organizacijam,
pri čemer se upošteva repertoar varovanih del, ki so predmet sporazuma s tujo kolektivno
organizacijo.
Obdobje iz tega člena oziroma leto, kadar se ta pogodba sklicuje na leto, pomeni poslovno leto
združenja.
Novim upravičencem do avtorskih honorarjev se zneski iz rezervacij izplačajo enkrat letno, pri čemer
se jim pripadajoči znesek obračuna v odstotku od zneska obstoječih in pobranih sredstev za
rezervacije po morebitnih predhodnih izplačilih. Izplačila iz rezervacij se izvajajo enkrat letno za
pretekla obdobja.«
- v prvem in drugem odstavku 40. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se za besedo
»upravičence« doda besedna zveza »do avtorskih honorarjev«.
- v tretjem odstavku 40. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se za besedo »tako« doda
beseda »na«.
- 41. člen pogodbe ustanovitvi združenja SAZOR se spremeni tako, da se glasi:
»Sorazmerna delitev sredstev
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Če meril za določitev deležev, ki izhajajo iz načela objektivne dostopnosti varovanih del, ni mogoče
ugotoviti oziroma če bi bilo ugotavljanje in razdeljevanje preveč zamudno in stroškovno nesmotrno,
se zbrana sredstva razdelijo po pravilih o sorazmerni razdelitvi sredstev. Poslovodstvo presoja in
ugotavlja obstoj razlogov za sorazmerno delitev sredstev, takšno delitev sredstev pa mora na predlog
poslovodstva odobriti nadzorni odbor.
Skladno s tem členom se sredstva iz posameznega fonda razdelijo sorazmerno med posamezne
upravičence do avtorskih honorarjev glede na njihovo število (fond avtorjev v enakem deležu med
upravičence do avtorskih honorarjev, ki so avtorji, in fond založnikov v enakem deležu med
upravičence do avtorskih honorarjev, ki so založniki).«
- 42. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Objektivna dostopnost varovanih del
Avtorski honorarji se delijo na podlagi obračuna po statistični oceni objektivne dostopnosti
posameznega varovanega dela za reproduciranje, pri čemer se merila in način delitve določi ločeno za
avtorje in založnike, kot navedeno v tem členu. Avtorski honorarji se delijo imetnikom pravic, ki niso
avtorji ali založniki dela (dediči in podobno) glede na uvrstitev njihovega prednika kot prvotnega
upravičenca do avtorskih honorarjev v posamezno kategorijo (avtor ali založnik).
Avtorski honorarji, ki se delijo med avtorje, se ne glede na določila 40. in 41. člena te pogodbe delijo
tako, da se 50 (petdeset) % sredstev, namenjenih avtorjem, razdeli linearno po številu upravičencev
(sorazmerna delitev sredstev – delitev sorazmerno med posamezne upravičence iz kategorije avtorjev,
glede na njihovo število). Nadaljnjih 50 (petdeset)% sredstev pa se deli na podlagi statistične ocene
objektivne dostopnosti posameznega varovanega dela za reproduciranje, pri čemer se uporabi tole
merilo: število bibliografskih enot in število strani.
Podlaga za določitev števila bibliografskih enot je avtorjeva bibliografija. Avtor je dolžan obvestiti
združenje o številu bibliografskih enot in številu strani na predpisanem obrazcu v skladu z določili te
pogodbe. Združenje lahko od avtorja oziroma imetnika pravic zahteva ustrezna potrdila oziroma
dokazila (izvode in podobno), na podlagi katerih združenje lahko preveri verodostojnost predložene
bibliografije in število strani.
Avtorski honorarji se med založniki delijo tako, da se 1/3 (ena skozi tri) sredstev deli po načelu
sorazmerne delitve sredstev (sorazmerno med splošne založnike glede na njihovo število), ostali 2/3
(dva skozi tri) sredstev pa se deli na podlagi obračuna po statistični oceni objektivne dostopnosti
posameznega varovanega dela za reproduciranje, ki se določa glede na število novih izdaj v obdobju
pred poslovnim letom, v katerem se oblikuje delitvena masa (pri čemer se ponatisi ne štejejo za novo
izdajo) ter dodatnim kriterijem števila strani posameznega dela in naklade. Če je naklada starejša od
deset let, se kot obseg naklade upošteva povprečje pri delitvi upoštevanih naklad v zadnjih desetih
letih. Založba je dolžna obvestiti združenje o podatkih, ki so potrebni za določitev statistične ocene
objektivne dostopnosti njegovih del, na predpisanih obrazcih v skladu z določili te pogodbe.
Glede na delež posameznega upravičenca do avtorskih honorarjev, določenega na podlagi navedenih
podatkov, se določi njegov delež pri delitvi sredstev na podlagi objektivne dostopnosti varovanih del.
Združenje razdeli sredstva, ki se obračunajo po statistični oceni objektivne dostopnosti posameznega
dela, le tistim upravičencem do avtorskih honorarjev oz. za tista dela, glede katerih ob pripravi
obračuna razpolaga z vsemi potrebnimi podatki za obračun in izplačilo njihovega deleža pri delitvi.«
- tretji odstavek 43. člena se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Ne glede na določila 41. in 42. člena te pogodbe se avtorski honorarji iz fonda založnikov med
založnike delijo tako, da se sredstva najprej delijo med splošne založnike in šolske založnike v skladu z
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njihovimi deleži fotokopiranja gradiv v šolah. Dokler razmerje med šolskimi in splošnimi založniki v
šolah ni določeno, se sredstva delijo v razmerju 50/50 (petdeset skozi petdeset). Razmerja med
šolskimi in splošnimi založniki glede deleža reproduciranih gradiv v šolah se izmerijo najmanj enkrat
na pet let.«
- v celoti se črta besedilo 44. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ,
- 45 člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec do avtorskih honorarjev ima pravico vpogleda v obračune nadomestil, ki se nanašajo
nanj, in mora biti o izplačilu, ki mu v posameznem obdobju pripada, pisno obveščen.
Podatki o avtorskih honorarjih so zaupni in se smejo dati le upravičencu do avtorskih honorarjev
oziroma osebam, ki jih le-ta pooblasti.«
- 46. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Izplačila avtorskih honorarjev izvaja poslovodstvo združenja skladno s to pogodbo in zakonom.«
- 50. člen Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ se spremeni tako, da se glasi:
»Za spremembo te pogodbe je potreben sklep skupščine, sprejet skladno z določili te pogodbe, ki ga
potrdi notar v notarskem zapisniku. Članstvo združenja se spreminja v skladu s pravili, ki so določena
v tej pogodbi.«
- dodajo se 52., 53. in 54 člen Pogodbo o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ, ki se glasijo:
»
52. člen
Člani in upravičenci so zaradi vzpostavitve evidenc dolžni združenju najkasneje do 31.12.2016
(enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst) na predpisanih obrazcih, ki jih pripravi in na spletni
strani združenja objavi poslovodstvo združenja najkasneje do 30.9.2016, posredovati popolne osebne
podatke in podatke o svojem repertoarju, glede katerega so upravičeni do avtorskega honorarja.
Člani in upravičenci odgovarjajo za pravilnost posredovanih podatkov.
53. člen
Objava seznama članov, upravičencev in repertoarja po 28. (osemindvajsetem) členu te pogodbe se
izvede po tem, ko bo vzpostavljena evidenca članov in upravičencev z vsemi potrebnimi podatki in ko
bo posodobljen njihov repertoar.
54. člen
Spremembe statuta, sprejete na skupščini dne 17. 06. 2016 (sedemnajstega junija dvatisočšestnajst),
se uporabljajo za delitve honorarjev, ki se izvedejo v obdobju po juniju 2016 (dvatisočtrinajst).«
11. Sprememba pooblastil obstoječim članom poslovodstva
Predsednik poslovodstva združenja predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
- Rudi Zaman, Zaloška cesta 98, 1000 Ljubljana, na podlagi spremembe 23. člena Pogodbe o
ustanovitvi združenja SAZOR, sprejete na skupščini z dne 17. 06. 2016, združenje SAZOR GIZ zastopa
kot član poslovodstva skupno z drugim članom poslovodstva (skupno zastopanje). Lahko pa vsak član
poslovodstva pooblasti drugega člana poslovodstva za zastopanje združenja tudi v njegovem imenu.
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- Mazzini Miha, Fabianijeva ulica 45, 1000 Ljubljana, na podlagi spremembe 23. člena Pogodbe o
ustanovitvi združenja SAZOR, sprejete na skupščini z dne 17. 06. 2016, združenje SAZOR GIZ zastopa
kot član poslovodstva skupno z drugim članom poslovodstva (skupno zastopanje). Lahko pa vsak član
poslovodstva pooblasti drugega člana poslovodstva za zastopanje združenja tudi v njegovem imenu.
12. Razno

*******************************************************************************
Gradivo:
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 dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Vsak član lahko gradivo na lastne stroške fotokopira.
Pogoji za udeležbo članov na skupščini in sklepčnost skupščine:
Na skupščini lahko sodelujejo in imajo glasovalno pravico člani, ki so kot člani združenja vpisani v
sodnem registru na dan objave sklica skupščine (presečni dan). Člani lahko na skupščini glasujejo tudi
po pooblaščencu. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in posebej za vsako zasedanje skupščine ter
mora biti skupščini predloženo pred začetkom zasedanja. Člani združenja oziroma njihovi
pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Skupščina združenja je sklepčna, če je na seji prisotna vsaj večina članov združenja. Če na začetku seje
ni podana sklepčnost, je skupščina sklepčna, če so petnajst minut po začetku seje prisotni najmanj
trije člani združenja. V tem primeru skupščina prične z delom po poteku navedenih petnajst minut v
istem prostor in z istim dnevnim redom. Vsak član združenja ima en glas, skupščina pa v vseh zadevah
odloča z navadno večino oddanih glasov, razen če Pogodba o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ določa
drugače.
V Ljubljani, dne 1.6.2016

SAZOR GIZ
Rudi Zaman
Predsednik poslovodstva
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