
Na podlagi 45. alena Zakona o zavodih in 14. alena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvaialcev in

proizvajalcev fonogramov Slovenije ter v skladu s sklepi sprejetimi na 21. redni seji Skupiiine
izvajalcev in 21. redni seji Skupidine proizvajalcev fonogramov, je Svet zavoda na seji dne 11.8. 2014
sprejel naslednje preiisieno besedilo

STATUTA

Zavoda za uveljavlianje pravic izvajalcev in proizvajalcev
fonogramov Slovenije

A. STATUSNE DOLOEBE

l. lme, sedei in pravni status zavoda

1. tlen

Zavod posluje pod imenom Tavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov
Slovenije. Sedei zavoda je v Ljubljani, Smartinska 152. Skrajsano ime zavoda se glasi lPF.

2. tlen

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoienjem,
s katerim razpolaga.

3. tlen

zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih doloaata

zakon in ta statut.
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lll, zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

6' ilen

zavod predstavua in zastopa direktor, ki je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor je
pooblaSien, da v imenu in na raEun zavoda sklepa pogodbe ter opravlja druga opravila. Med zaaasno

odsotnostjo nadomeida direktorja pooblasdeni delavec zavoda, ki ga doloei in pooblasti direktor s



soglasjem Sveta zavoda. Pooblasdeni delavec ima v iasu nadomeidanja enaka pooblastila kot
direktor. Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti tudi
druge osebe.

7. Elen

7a zavod se podpisujejo direktor in delavci, ki so pooblaideni za zastopanje - vsak v mejah pooblastil
in poslov, ki jih opravlja. Direktor s pisno odlodbo dolodi osebe, ki so pooblaidene, da podpisujelo za

zavod. Odloaba o pooblastitvi delavca za podpisovanje za zavod mora vsebovati tudi opis oziroma
doloaitev poslov in odnosov, v katerih sme pooblaSiena oseba podpisovati za zavod.

B, DEJAVNOST ZAVODA

8. Elen

Glavni cilj in dejavnost zavoda je kolektivno upravljanje in zaSdita pravic glasbenih izvajalcev (v

nadaljevanju besedila: izvajalcev) ter proizvajalcev fonogramov, kot jih doloda Zakon o avtorski in

sorodnih pravicah, zlasti pa pravice do nadomestila pri javni priobditvi fonogramov in pravice do
nadomestila za privatno ali drugo lastno reproduciranle.

Zavod opravlja svojo dejavnost na podlagi zakona, pooblastil izvajalcev ter proizvajalcev fonogramov
in mednarodnih pogodb ter sporazumov, predvsem pa:

- dovoljuje uporabo del iz repertoarja varovanih del pod podobnimi pogoji za podobne vrste
uporabe,

- obve5da uporabnike o viiini nadomestil, kijih predlaga, in sklepa z njimi sporazume o pogojih
uporabe varovanih del,

- objavlja tarife za pladilo nadomestil,
- sklepa sporazume s tujimi kolektivnimi organizacijami,
- nadzoruje uporabo del iz repertoarja,
- izterjuje platila nadomestil,
- deli zbrana sredstva imetnikom pravic v skladu z vnaprej dolodenimi pravili delitve,
- sklepa pogodbe o upravljanju sorodnih glasbenih pravic z glasbenimi izvajalci in proizvajalci

fonogramov,
- uveljavlja varstvo sorodnih glasbenih pravic pred sodiSdi in drugimidrZavnimi organi, vendar

mora o tako uveljavljenih pravicah predloiiti imetniku pravic raiun,
- na podlagi sporazumov in pogodb opravlja ad ministrativno-tehnidna opravila in naloge tudi

za katero od drugih kolektivnih organizacij.

Kolektivno upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov je dopustno samo glede ie
objavljenih fonogra mov.

Kolektivno upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov in je obvezno v naslednjih
primerih:

- javna priobiitev fonogramov (male pravice),
- reproduciranje fonogramov za privatno ali lastno uporabo,
- kabelska retransmisija fonogramov, razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij;

Kolektivno upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov je dopustno v primerih prenosa
individualnih sorodnih glasbenih pravic v kolektivno upravljanje Zavodu.
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9. Elen

Zavod kolektivno upravlja in Sditi pravice domaiih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov doma in v

tuiini, enako pa upravlja in iditi pravice tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji, pri

iemer veljajo za upravljanje in zaSdito sorodnih pravic tujih fizidnih in pravnih oseb v Sloveniji enaka

pravila in pogoji, kakor za domaie izvajalce in proizvajalce fonogramov v smislu mednarodne

reciprocitete in dolodil slovenske avtorske zakonodaje glede razmerij s tujimielementi.

Zavod lahko administrativno - tehniane posle v zvezi s kolektivnim upravljanjem sorodnih pravic s

pogodbo zaupa drugi kolektivni or8anizaciji ali gospodarski druibi, obenem pa lahko prevzame

izvedbo administrativno-tehniinih poslov za drugo kolektivno organizaciio.

Zavod ne sme odkloniti upravljanja sorodnih pravic s podrodja svoje deiavnosti, ie to zahteva

glasbeni izvajalec in/ali proizvajalec fonogramov, ki je driavljan Republike Slovenije ali driave ilanice
Evropske unije ali ima stalno prebivalisae oziroma sedei v Republiki Sloveniji.

10. ilen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v skladu z dovoljenjem Urada RS za

intelektualno lastnino in samo v okviru dejavnosti, kije vpisana v sodni register.

C. ORGANI ZAVODA

11. tlen

Organi zavoda so:

- Svet zavoda,
- Direktor,
- Skupidinaizvajalcev,
- SkupSdina proizvaja lcev fonogramov,
- Strokovni svet.

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno podrodje, sestavo in naain volitev oziroma

imenovanje dolodi s pravili.

l. Svet zavoda

12. tlen

Zavod upravlja Svet zavoda, ki ga sestavljajo predsednika in podpredsednika obeh skupidin ter po en

dodatni dlan vsake skupSdine. Mandat dlanov Sveta zavoda traia eno mandatno obdobje, v katerem

predsednik in podpredsednik opravljata funkcijo v svoji skupsaini, mandat vsakega od dodatnih

dlanov pa traja Stiri leta, vse od redne seje skup5tine, na kateri so bili izvoljeni, do konca redne seje

skupidine v letu, ko mandati izteaejo.

predsedniku in podpredsedniku posamezne skupiiine, katerima se s ponovno izvolitvijo mandat v

skupSdini podaljia, se podal.iSa tudi mandat v Svetu zavoda, skupidina pa lahko podaljia tudi mandat

dodatnemu svojemu flanu v Svetu zavoda.



13. Elen

Svet zavoda deluje na sejah, sestajati pa se mora najmanj enkrat mesedno. Seje predlaga in sklicuje
direktor zavoda v skladu in na nadin, kot to dolodajo notranja pravila, vendar ne manj kot 8 dni pred
datumom seje.

Svet zavoda se lahko sestane tudi na predlog katerega koli dlana Sveta zavoda ali drugih organov
zavoda. Tako sejo sklide predsednik ali podpredsednik Sveta zavoda v skladu z notranjimi pravili,
vendar ne manj kot 3 dni pred datumom seje.

14. flen

Nalo8e Sveta zavoda so:
- oblikovanje predloga sprememb in usklajevanje statuta ter drugih splosnih aktov zavoda, ki

jih sprejmeta skupStini ter sprejemanje distopisov statuta in sploinih aktov zavoda,
- obravnavanje in sprejemanje letnega porodila o zbranih avtorskih honorarjih in nadomestilih,

njihovi delitvi, poslovan.ju kolektivne organizacije, izvajanju sporazumov iz 156. ilena Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah ter sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami, ki ga
pripravi direktor in ga potrjujeta skupsdini,

- obravnavanje predloga finandnega nadrta kolektivne organizacije za naslednje leto, ki
vkljuauje plan stroikov njenega poslovanja, ki ga pripravi direktor in ga potrjujeta skupitini,

- obravnavanje poroiila revizijske gospodarske druibe o opravljenem pregledu radunovodskih
izkazov skupaj z mnenjem pooblaifenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja
kolektivne organizacije z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, notranjimiakti kolektivne
organizacije in sporazumi, ki jih je ta sklenila z drugimi, in podajanje mnenj o poroailu in
mnenju iz te a lineje,

- sprejemanje sistemizacije delovnih mest,
- sprejema predlog letnega nairta dela,
- nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
- imenovanje in razreievanje direktorja zavoda,
- posredovanje mnenj in predlogov glede posameznih vprasanj direktorju, skupsdini

proizvajalcev fonogramov in skup5dini glasbenih izvajalcev,
- odlodanje o ugovorih zoper odloditve direktoria,
- oblikovanje in sprejemanje tarif,
- oblikovanje in sprejemanje pravilnika o delitvi nadomestil ter drugih aktov Zavoda, v kolikor

zakon ali statut ne doloiata drugade,
- doloaanje vzorca za obratun honorarjev iz naslova definirane uporabe,
- obravnava proinje za izpladilo predujmov,
- doloda minimalno vsoto za izpladilo avtorskih honorarjev in nadomestil,
- druge naloge ob upoStevanju narave organa in pristojnosti po Zakonu o zavodih in Zakonu o

avtorski in sorodnih oravicah.

15. tlen

Delo Sveta zavoda vodi predsednik, ki ga z absolutno vedino izmed predstavnikov obeh skupStin
izvolijo tlani Sveta zavoda. Funkcijo predsednika iz mandata v mandat menjaje opravljajo
predstavniki obeh skupiiin. Svet zavoda izvoli tudi podpredsednika, ki vodi Svet zavoda v iasu
odsotnosti predsednika. Podpredsednik mora biti iz druge skupsdine kot predsednik.

\w



16. Ilen

Svet odloia z veiino dlanov, ki so prisotni na seji, sklepfnost pa je podana, de sta na seji prisotna

najmanj po dva dlana vsake od skup5din.

ll. Direktor zavoda

17. Elen

Direktor organizira in vodi delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost

delovanja zavoda. Delovati mora v dobro zavoda, z vestnostjo dobrega gospodarja. Direktor ie za

svoje delo moralno, kazensko in materialno odgovoren.

Direktor opravlja naslednja dela in naloge:
- pripravlja program razvoja zavoda,
- izvrSuje naloge, ki mu jih nalaga Svet zavoda,
- koord inira delovanje organov,
- pripravlja letno porodilo o zbranih avtorskih honorarjih in nadomestilih, njihovi delitvi,

poslovanju kolektivne organizacije, izvajanju sporazumov iz 156. dlena Zakona o avtorski in

sorodnih pravicah ter sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami,
- pripravlja predlog finaninega nairta kolektivne organizacije za naslednje leto, ki vkljuauje

plan strogkov njenega poslovanja,

- pripravlja predlog letnega naarta dela in odgovarja za njegovo izvedbo,

- predlaga sistemizacijo delovnih mest,

- organizira delo v zavodu
- odloia o delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti delavcev
- s soglasjem Sveta zavoda imenuje in razreSuje svoje pomoanike,

- opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo, internimi akti in potrebami zavoda

18, ilen

Za direktorja je lahko imenovan drZavljan RS, ki je sposoben organizirati in voditi zavod ter izpolnjuje

tudi morebitne druge pogoje, ki jih dolodi Svet zavoda. Direktorja imenuje Svet zavoda za dobo stirih

let in ga lahko kadarkoli razreii. Direktor je lahko ponovno imenovan.

lll. SkupSlina izvajalcev

19, 6len

Skupiiino izvajalcev sestavljajo izvajalci, pevci, glasbeniki in druge osebe, ki z igranjem in petjem ali

kako drugaae izvajajo avtorska ali folklorna glasbena dela, objavljena na zavodu priiavlienih

komercialnih fonogramih in kl zavodu podpiSejo pristopno izjavo, na podlagi katere postanejo ilani
Skupidine izvajalcev.

20. ilen

Fonogram iz prej5njega dlena Zavodu prijavi proizvajalec fonogramov v roku 15 dnl od trenutka, ko

postane fonogram dostopen javnosti. Vsebino prijave doloia Pravilnik o delitvi nadomestil oziroma

drug ustrezen pravilnik.



V kolikor proizvajalec fonograma ne prijavi v roku iz prejinjega odstavka, lahko fonogram prijavi tudi
katerikoli od izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi, pri demer s prijavo prevzame vso odgovornost za

pravilnost prijave, vkljudno s posledicami in odSkodninsko odgovornostjo za morebitno nepravilno
pnJavo.

Prijavi fonogramov iz prejsnjih odstavkov sta vsebinsko enaki in zanju veljajo enaki pogoji glede

obsega podatkov, potrebnih za prijavo, kakor tudi glede oblitnosti.

Zavod mora z internimi akti, ki urejajo delitev honorarjev in nadomestil, ali s posebnim aktom urediti
postopke za primere razliinih (npr. dvojnih) ali spornih prijav istega fonograma ter dolofiti re:im
delitve honorarjev in nadomestil za fonograme s spornimi prijavami.

21. ilen

-lani Skupiiine izva,alcev lahko pod pogoji za valanitev v Skupsaino izva.jalcev postanejo tudi dedidi
glasbenih izvajalcev, ki se izkaiejo s pravnomodnim sklepom o dedovanju, s katerim bo odloteno o
dedovanju sorodnih glasbenih pravic v njihovo korist, in Zavodu podpisejo pristopno izjavo, pri aemer
lahko ti dedidi izvajajo svoje pravice v Skupidini izvajalcev le v takem obsegu, kot jih je pred njimi
izvajal njihov pravni prednik.

22. tlen

O vdlanjenju v Skupidino izvajalcev obvesti strokovna sluZba zavoda nove dlane v 15 dneh po prejemu
pristopne izjave.

elanske pravice v obsegu in na nadin, doloien s tem statutom pripadejo novemu ilanu z redno
Skup5iino izvajalcev v naslednlem koledarskem letu po valanitvi v SkupiEino izvajalcev.

Strokovna sluiba v roku iz prvega odstavka tega ilena obvesti tudi tlana, ki mu je prenehalo tlanstvo
v skuoSdini.

23. Elen

Pravice dlanov Skupidine izvajalcev so:
- da po sestih letih kontinuiranega knjiienja honorarjev v njihovo dobro volijo in so voljeni v

organe zavooa,
- da sodelujejo in po iestih letih kontinuiranega knjiienja honorarjev v njihovo dobro

soodloiajo pri delu skupieine,
- da so seznanjeni z delom zavoda in njegovim finaninim poslovanjem.

DolZnosti ilanov Skupifine izvajalcev so:
- da se podrejajo sklepom skupidine in organov zavoda,
- da spostujejo statut in druge akte zavoda,
- da varujejo ugled zavoda in se zavzemajo za uveljavljanje in za5dito izvajalskih pravic.

24. ilen

-lanstvo v Skup!tini izvaialcev preneha:
- s smrtjo dlana,
- s prenehanjem Skupidine izvajalcev ali s prenehanjem zavoda,
- z izstopom, ki ga flan skupSdine z odstopno izjavo ali pa osebno na zapisnik posreduje

predsed niku ali podpredsedniku skupiiine,



- z izkljuditvijo iz ilanstva v skladu s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti. V primeru kriitve
lahko predsednik skupgdine takemu dlanu izreie suspenz, ki traja do prve seje skupSaine, na

kateri o izkljuiitvi glasujejo alani skupSiine z veiino prisotnih

25. Elen

Naloge Skupsdine izvajalcev so:
- obravnavanje letnega nairta dela zavoda,
- obravnavanje letnega porotila organov upravljanja in nadzora o zbranih avtorskih honorarjih

in nadomestilih, njihovi delitvi, poslovanju kolektivne organizacije, izvajanju sporazumov iz

156. dlena zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter sporazumov s tujimi kolektivnimi
organizacijami,

- sprejemanje predloga finanCnega nadrta kolektivne organizacije za naslednje leto, ki vkljuduje
plan stroSkov njenega poslovanja,

- obravnavanje poroaila revizijske gospodarske druibe o opravljenem pregledu radunovodskih
izkazov skupaj z mnenjem pooblaSaenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja

kolektivne organizacije z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, notranjimi akti kolektivne
organizacije in sporazumi, kijih je ta sklenila z drugimi in sprejemanje ukrepov za odpravo
morebitnih nepravilnosti,

- sprejemanje sprememb statuta, in sicer z izkljudno pristojnostjo za sprejemanje sprememb,
katere se nana5ajo na Skup5iino izvajalcev ali na izvaialce, ter v soodvisnosti s Skupiiino
proizvajalcev fonogramov, v kolikor se spremembe statuta nanaSajo na zavod ali ae

spremembe vplivajo tudi na Skup5iino proizvajalcev fonogramov ali na njene dlane,
- volitve predstavnikov skupSdine v organe zavoda,
- odlodanje o izkljuditvi iz dlanstva Skup5Cine izvajalcev,
- druge naloge v skladu s sklepi skupsdine, vellavno zakonodajo, internimi akti in sklepi organov

zavoda.

25. ilen

Delo Skupsdine izvajalcev vodi predsednik skupidine. elani SkupSdine izvajalcev izvolijo tudi
podpredsednika skupSline. Mandat predsednika in podpredsednika Skupiiine izvajalcev traja Stiri

leta, vse od redne seje skupsiine, na kateri sta bila izvoljena, do konca redne seje skupsaine v letu, ko
jima mandata iztedeta, z moinostjo podaljsevanja.

Skupidina izvajalcev izvoli poleg ilanov Skupidine izvajalcev, ki zastopajo izvajalce v organih zavoda,

3e nadomestnega ilana Sveta zavoda in nadomestnega alana Strokovnega sveta za primer
preddasnega prenehanja funkcije katerega od predstavnikov izvajalcev v Svetu zavoda oz.

Strokovnem svetu (v nadaljevanju besedila: vrlilec dolinosti). Vriilec dolinosti opravlja funkcijo dlana

Sveta zavoda oz. ilana Strokovnega sveta do naslednje Skupsaine, na kateri se izvoli novega dlana

Sveta zavoda oz. Strokovnega sveta ali pa se vrsilec dolinosti potrdi kot novi alan Sveta zavoda oz.

strokovnega sveta.

27. Elen

Naloge predsednika Skupsdine izvajalcev so:
- sklicevanje in vodenje sej skupsain izvajalcev,
- sklicevanje in vodenje sej Sveta zavoda v tasu predsedovanja Svetu zavoda,
- koordiniranje in usklajevanje dela predstavnikov izvajalcev v organih Zavoda,
- v primeru odstopa predstavnikov izvajalcev iz organov zavoda sklic volilne seje skupsdine,
- obvesianje predstavnikov izvajalcev v Strokovnem svetu o problematiki, povezani z

delovanjem Zavoda.



28. alen

Delo Skupsdine izvajalcev poteka na sejah, kijih sklide in vodi predsednik Skup5aine izvajalcev. Redna
seja Skup5tine izvajalcev se skliie enkrat letno. Sklic skupSiine se opravi s poiiljanjem vabil oz. z

objavo na spletnem mestu Zavoda, in sicer najkasneje do 15. maja.

V primeru, da predsednik SkupSiine izvajalcev redne seje skup5dine ne skliie do navedenega datuma,
sklide redno letno sejo Strokovni svet in od predsednika skupiiine s pisno odlodbo zahteva, da v
postavljenem roku, ki mora znasati najmanj 5 dni, izdela in Strokovnemu svetu predloii program
dela, ki zajema problematiko, s katero se bo skup5iina predvidoma ukvarjala v dasu do prihodnje
redne letne seje in o kateri je potrebno na redni seji sprejeti ustrezne sklepe ali staliSia, ki glede na
njihovo naravo ali po oceni predsednika skupSdine zahtevajo skupno obravnavo in odloianje na
skuoiiini.

V primeru, da predsednik v postavljenem roku ne predloii Strokovnemu svetu programa dela
skupiiine iz prejinjega odstavka tega tlena, ga Strokovni svet razreii s funkcije predsednika
skupiEine ter razpise in organizira volitve za predsednika v tej skupsdini.

V primeru nesklepdnosti Strokovnega sveta, skliie sejo skupiiine direktor Zavoda.

Najmanj desetina dlanov ali najmanj Stirje alani Sveta zavoda ali Stirje alani Strokovnega sveta lahko
zaradi odlodanja o nujnih zadevah predlagajo sklic izredne seje, na kateri se lahko odloda samo o
zadevah, zaradi katerih je bila izredna seja sklicana. Za sklicevanje izredne seje se uporabljajo dolodila
za sklicevanje rednih sej, v kolikor ta statut ne doloia drugaie.

29. Elen

Natin sklicevanja, roke in morebitna druga pravila za sklicevanje sej doloai Skupsiina izvajalcev s

svojimi notranjimi pravili in v skladu z zakonom.

Med dnem sklica in dnem redne letne seje skupliine mora poteii najmanj 21 dni in najvea g0 dni.
Gradiva za obravnavo predlaganih toak dnevnega reda, ki morajo vsebovati tudi izoblikovane
predloge sklepov, o katerih bo glasovala skupidina, morajo biti najkasneje 1.4 dni pred sejo skupitine
objavljena na internetni strani Zavoda tako, da je objava dostopna vsem dlanom Zavoda, celotna
dokumentacija pa mora biti v iasu uradnih ur dosegljiva tudi na sede:u Zavoda.

Med dnem sklica in dnem izredne seje skupidine mora potedi najmanj i.4 dni in najvei 45 dni.
Gradiva za obravnavo predlaganih todk dnevnega reda, ki morajo vsebovati tudi izoblikovane
predloge sklepov, o katerih bo glasovala skupSiina, morajo biti najkasneje 7 dni pred sejo skupsdine
objavljena na Internetni strani Zavoda tako, da je objava dostopna vsem dlanom Zavoda, celotna
dokumentacija pa mora biti v aasu uradnih ur dosegljiva tudi na sede:u Zavoda.

30. ilen

Skupidina odloia z veiino dlanov, ki so prisotni oz. zastopani na seji, sklepinost pa je podana, de |e na
seji prisotnih oz. zastopanih najmanj 30 dlanov. V primeru, da na zaietku seje ni podana sklepdnost,
je skupsdina sklepdna, ae je 20 minut po zadetku seje prisotnih oz. zastopanih najmanj 12 ilanov.



lv, skupsiina proizvajalcev fonogramov

31. ilen

Skupidino proizvajalcev fonogramov sestavljajo proizvajalci fonogramov - pravne osebe, in
proizvajalci fonogramov kot fizidne osebe, ki se lahko izkaiejo z dokazilom o tem, da so proizvedli

fonogram, in zavodu podpiSejo pristopno izjavo, na podlagi katere postanejo dlani Skup5dine
proizvajalcev fonogramov.

Proizvajalci fonogramov - pravne osebe izvajajo svoje pravice v skupiiini Zavoda preko svojih

zakonitih zastopnikov ali njihovih pooblaiiencev, v organih zavoda pa preko svojih zakonitih
zastopnikov.

32. ilen

Pravice alanov Skupiiine proizvajalcev fonogramov so:

- da po Sestih letih kontinuiranega knjizenja v njihovo dobro volijo in so voljeni na funkcije v
skupidini in v organe zavoda,

- da sodelujejo in po Sestih letih kontinuiranega knjizenja v njihovo dobro soodlodajo pri delu
skupiiine,

- da so seznanjeni z delom Zavoda in njegovim finandnim poslovanjem.

Dolinosti ilanov SkupSdine proizvajalcev fonogramov so:

- da se podrejajo sklepom skupSiine in organov zavoda,

- da spoitujejo statut in druge akte zavoda,
- da varujejo ugled zavoda in se aktivno zavzemajo za upravljanje in zaSaito sorodnih pravic.

33. Elen

elanstvo v Skupidini proizvajalcev fonogramov preneha:

- s prenehanjem ali smrtjo proizvajalca fonogramov,
- s prenehaniem Skupidine proizvajalcev fonogramov ali prenehanjem zavoda,
- z izstopom, ki ga dlan skup5tine z odstopno izjavo ali pa osebno na zapisnik posreduie

predsedniku ali podpredsedniku skupSiine,
- z izkliuditvijo iz ilanstva v skladu s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti. V primeru kriitve

lahko predsednik skupSdine takemu dlanu izrede suspenz, ki traja do prve seje skupidine, na

kateri o izkljuaitvi glasujejo alani skupidine z vedino prisotnih.

34. Elen

o vilanjenju v SkupSiino proizvajalcev fonogramov obvesti strokovna sluiba nove dlane v 15 dneh po

prejetju dokumentacije oz. dokazil o izpolnjevanju pogojev za vdlanjenje v Skupsdino proizvajalcev

fonogramov in podpisu pristopne izjave.

Novi dlani lahko dlanske pravice v obsegu in na naiin, doloten s tem Statutom, uveljavljajo na redni

skupidini v naslednjem koledarskem letu po podaji pristopne izjave.

Dediii proizvajalca fonograma kot fizidne osebe morajo za pridobitev ilanstva v Skupsdini

proizvajalcev fonogramov poleg pristopne izjave Zavodu predloriti pravnomofni sklep o dedovanju, s

katerim je odloieno o dedovanju sorodnih glasbenih pravic v njihovo korist, pravni naslednik pravne

osebe pa ustrezen dokument o pravnem nasledstvu, pri demer lahko dedidi ali pravni nasledniki
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izvajajo svoje pravice v Skup5iini proizvajalcev fonogramov le v takem obsegu, kot jih je pred njimi
izvajal njihov pravni prednik.

Strokovna sluiba v roku iz prvega odstavka tega dlena obvesti tudi dlana, ki mu je prenehalo alanstvo
v skuoSdini.

35. ilen

elani Skupsaine proizvajalcev fonogramov izvolijo predsednika izmed ilanov skup5iine. -lani

Skupsdine proizvajalcev fonogramov izvolijo tudi podpredsednika skupidine. Mandat predsednika in
podpredsednika SkupSdine proizvajalcev fonogramov traja Stiri leta, vse od redne seje skupsdine, v
okviru katere sta bila izvoljena, do konca redne seje skupiiine v letu, ko jima mandata izteaeta, z

moinostjo podaljianja.

Skupidina proizvajalcev fonogramov poleg dlanov skupsdine proizvajalcev fonogramov, ki zastopajo
proizvajalce fonogramov v organih zavoda, izvoli 5e nadomestnega dlana Sveta zavoda in
nadomestnega alana Strokovnega sveta za primer prediasnega prenehanja funkcije katerega
predstavnikov Skupidine proizvajalcev fonogramov v svete zavoda oz. strokovnem svetu (v

nadaljevanju besedila: vrsilec dolinosti). Vriilec dolinosti opravlja funkcijo tlana Sveta zavoda oz.
flana Strokovnega sveta do naslednje skup5iine, na kateri se izvoli novega ilana Sveta zavoda oz.
Strokovnega sveta ali pa se vrsilec dol:nosti potrdi kot novi alan Sveta zavoda oz. Strokovnega sveta.

35. Elen

Naloge predsednika Skuplfine proizvajalcev so:
- sklicevanje in vodenje sej skupiiin proizvajalcev fonogramov,
- sklicevanje in vodenje sej Sveta zavoda v dasu predsedovanja Svetu zavoda,
- koordiniranje in usklajevanje dela predstavnikov proizvajalcev v organih zavoda,
- v primeru odstopa predstavnikov proizvajalcev iz organov zavoda sklic volilne seje skupsaine,
- obve56anje predstavnikov Skupidine proizvajalcev fonogramov v Strokovnem svetu o aktualni

problematiki, povezani z delovanjem zavoda.

37. alen

Naloge Skup5dine proizvalalcev fonogramov so:
- obravnavanje letnega nadrta dela zavoda,
- obravnavanje letnega poroaila organov upravljanja in nadzora o zbranih avtorskih honorarjih

in nadomestilih, njihovi delitvi, poslovanju kolektivne organizacije, izvajanju sporazumov iz

156. alena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter soorazumov s tuiimi kolektivnimi
organizacijami,

- sprejemanje predloga finandnega nairta kolektivne organizacije za naslednje leto, ki vkljuduje
plan stroSkov njenega poslovanja;

- obravnavanje porodila revizijske gospodarske dru:be o opravljenem pregledu radunovodskih
izkazov skupaj z mnenjem pooblaidenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja
kolektivne organizacije z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, notranjimi akti kolektivne
organizacije in sporazumi, ki jih je ta sklenila z drugimi in sprejemanje ukrepov za odpravo
morebitnih nepravilnosti

- sprejemanje sprememb statuta, in sicer z izkljudno pristojnostjo za sprejemanje sprememb,
katere se nanaSajo na Skupidino proizvajalcev fonogramov ali na proizvajalce fonogramov,
ter v soodvisnosti s Skupsdino izvajalcev, v kolikor se spremembe statuta nanaiajo na zavod
ali ae spremembe vplivajo tudi na Skupidino izvajalcev ali na njene dlane,

- volitve predstavnikov skupitine v organe zavoda,
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odlotanje o izkljuaitvi iz alanstva Skupsiine proizvajalcev,

druge naloge v skladu s sklepi skupiiine, veljavno zakonodajo, internimi akti in sklepi organov

zavoda.

38. ilen

Delo SkupSdine proizvajalcev fonogramov poteka na sejah, ki jih sklide in vodi predsednik skupiiine
proizvajalcev. Skupsdina proizvajalcev fonogramov se mora sestati enkrat letno. Sklic skupidine se

opravi s poSiljanjem vabil oz. z objavo na spletnem mestu zavoda, in sicer najkasneje do 15 maja.

V primeru, da redna seja skupsdine ni sklicana do navedenega datuma, sklide redno letno sejo

Strokovni svet in od predsednika skup5dlne s pisno odlodbo zahteva, da v postavljenem roku, ki mora

znasati najmanj 5 dni, izdela in Strokovnemu svetu predloii program dela, ki zajema problematiko, s

katero se bo skupiiina predvidoma ukvarjala v dasu do prihodnje redne letne seje in o kateri je

potrebno na redni seji sprejeti ustrezne sklepe ali staliSda, ki glede na njihovo naravo ali po oceni

predsednika skupidine zahtevajo skupno obravnavo in odlofanje na skupiiinl.

V primeru, da predsednik programa dela skupgdine iz prejSnjega odstavka tega dlena ne predloii

Strokovnemu svetu v postavljenem roku, ga Strokovni svet razreii s funkcije predsednika skupSdine

ter razpiSe in organizira volitve za predsednika v tej skupidini.

V primeru nesklepinosti Strokovnega sveta skliie sejo skupSdine direktor zavoda.

Najmanj desetina dlanov ali najmanj Stirje elani Sveta zavoda ali Stirje dlani Strokovnega sveta lahko

zaradi odloianja o nujnih zadevah predlagajo sklic izredne seje, na kateri se lahko odlofa samo o

zadevah, zaradi katerih je bila izredna seja sklicana. Za sklicevanie izredne seje se uporabljajo dolodila

za sklicevanje rednih sej, v koliko ta statut ne doloda drugade.

39' tlen

Nadin sklicevanja, roke in morebitna druga pravila za sklicevanje sej dolodi Skup5dina proizvajalcev

fonogramov s svojimi notranjimi pravili in v skladu z zakonom.

Med dnem sklica in dnem redne letne seje skupSdine mora poteii najmanj 21 dni in najvea 90 dni.

Gradiva za obravnavo predlaganih todk dnevnega reda, ki morajo vsebovati tudi izoblikovane

predloge sklepov, o katerih bo glasovala skup5iina, morajo biti najkasneje 14 dni pred sejo skupsaine

objavljena na internetni strani Zavoda tako, da je objava dostopna vsem ilanom Zavoda, celotna

dokumentacija pa mora biti v aasu uradnih ur dosegljiva tudi na sedeiu Zavoda.

Med dnem sklica in dnem izredne sele skupStine mora poteEi najmanj 14 dni in naivei 45 dni.

Gradiva za obravnavo predlaganih toik dnevnega reda, ki morajo vsebovati tudi izoblikovane

predloge sklepov, o katerih bo glasovala skupiiina, morajo biti najkasneje 7 dni pred sejo skupidine

objavljena na internetni strani Zavoda tako, da je objava dostopna vsem ilanom Zavoda, celotna

dokumentacija pa mora biti v dasu uradnih ur dosegljiva tudi na sede:u Zavoda.

40. Ilen

Skupidina odloia z veaino ilanov, ki so prisotni oz. zastopani na seji, sklepinost pa je podana, de je na

seji prisotnih oz. zastopanih najmanj 15 dlanov. V primeru, da na zaietku seje ni podana sklepinost,
je skupiiina sklepdna, de je 20 minut po zaietku seie prisotnih najmanj 5 ilanov.
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Vsakemu dlanu pripada glasovalna pravica, ki ustreza velikosti njegovega individualnega dele:a
nadomestila iz naslova pravic proizvajalcev fonogramov, do katerega je bil proizvajalec fonograma
upraviden pri delitvi nadomestil proizvajalcem fonogramov v obraiunskem obdobju po zadnji redni
seji skupidine proizvajalcev fonogramov, na kateri se je velikost glasovalne pravice ugotavljala.

Velikost glasovalne pravice iz prejinjega odstavka ugotavlja skup5dina pred zaaetkom odlodanja o
todkah dnevnega reda redne letne seje skupldine proizvajalcev fonogramov, posamezni proizvajalec
fonogramov pa svojo glasovalno pravico do naslednje redne seje skup5dine proizvajalcev fonogramov
izvaja v enakem obsegu tudi na morebitnih izrednih sejah skupsdine proizvajalcev fonogramov, na
katerih se velikost glasovalne pravice praviloma ne ugotavlja, razen de tega ne zahteva najmanj 2/3
vseh ilanov skupidine proizvajalcev fonogramov.

Osnovna doloEila za poslovanje skupSEin Zavoda

41. ilen

Predlog dopolnitev dnevnega reda je mogode podati samo za redne seje skup5din in sicer najpozneje
14 dni pred dnevom redne seje skupiaine, na dnevni red katere se predlog spremembe nanasa.

Predlog za dopolnitev dnevnega reda je potrebno posredovati v pisni obliki predsedniku skupiiine,
na dnevni red katere se predlog za dopolnitev dnevnega reda nanaia, in Zavodu, v obeh prlmerih
skupaj z gradivi, potrebnimi za obravnavo predlaganih dopolnitev dnevnega reda in izoblikovanimi
predlogi sklepov, o katerih naj skup5iina glasuje.

Morebitnih drugadnih sprememb dnevnega reda, ki bi presegale dopolnitev obstojeiega predloga
dnevnega reda, podanega v vabilu na redno sejo skupsaine, ni mogode predlagati.

Predlog za dopolnitev dnevnega reda objavi predsednik skupidine skupaj z navedbo predlagatelja in z

gradivi iz prejlnjega odstavka najpozneje L0 dni pred datumom redne seje skup5iine, na dnevni red
katere se predlog za dopolnitev dnevnega reda nanaia, na internetni strani Zavoda tako, da je objava
dostopna vsem ilanom Zavoda, celotna dokumentacija pa mora biti v iasu uradnih ur dosegljiva tudi
na sedeiu Zavoda.

V primeru predloga za dopolnitev dnevnega reda mora skupiiina predhodno glasovati o dopolnitvi
dnevnega reda v celoti ali za vsako todko predlaganih dopolnitev dnevnega reda posebej.

Prepoznih ali nepopolnih predlogov za spremembo dnevnega reda skup5dina ne obravnava.

42. ilen

Pooblastitelj priglasi pooblastilo strokovni sluibi Zavoda najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni
pred skupsdino, na katero se pooblastilo nanaSa. Priglasitve pooblastil, ki jih strokovna slu:ba Zavoda
prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz tega odstavka, so neveljavne in poobla5ienec na
seji skupsfine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.

Naiin pooblastitve iz prejSnjega odstavka doloii Svet zavoda.

lz vsebine pooblastila mora jasno izhajati, kako naj pooblasdenec glasuje o posamezni todki dnevnega
reda, pooblastitelj pa lahko za vsako od totk dnevnega reda ali za glasovanje v celoti prepusti
odloditev glede glasovanja svojemu poobla5iencu.
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dlan vsake od skupidin Zavoda IPF mora svojo udeleibo na seji skupsaine prijaviti pisno ali osebno v
iasu uradnih ur sluibe Zavoda najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni pred sejo skupiiine, pri
femer Steje najava za pravoiasno le, v kolikor jo strokovna sluiba prejme do izteka uradnih ur na
dan, ko izteie rok, v kolikor pa rok izteie na nedelovni dan, pa mora strokovna sluiba Zavoda najavo
prejeti v aasu uradnih ur na dan pred iztekom navedenega roka.

elani, ki svoje udeleibe ne najavijo v skladu z dolodili prejinjega odstavka, se seje Skup5tine ne
morejo udeleiiti, de jim udeleibe na seji skupSiine ni mogoie omogotiti zaradi prostorskih ali drugih
tehnidnih omejitev na kraju, kjer se odvija Skupldina.

43. ilen

elani skupSdin lahko pri posamezni todki dnevnega reda predlagajo tudi odlodanje o predlogih
sklepov, ki so drugaini od predlaganih sklepov iz gradiv za redno sejo skupseine, v kolikor
izoblikovane predloge takih sklepov, o katerih naj odloda skup5dina na svoji redni seji, posredujejo
obrazloiene in v pisni obliki strokovni sluibi Zavoda najpozneje 10 dni pred dnevom redne seje
skupSdine. Predlogi sklepov Stejejo za pravodasne, v kolikor so vlo:eni osebno v dasu uradnih ur
strokovne sluibe Zavoda, ali poslani zadnji dan roka priporoieno po poiti in so strokovni sluibi s

posto vroaeni do izteka uradnih ur strokovne sluibe najpozneje 9. dne pred redno sejo skupsiine oz.
prvi delovni dan po izteku tega roka, v kolikor rok iztede na dan, ko strokovna sluiba ne dela.

Predlogov sklepov, ki so vloieni ali jih strokovna sluiba Zavoda prejme izven rokov iz prej5njega

odstavka, skupSdina ne obravnava.

Predlogi alternativnih sklepov za izredne seie skupltin niso moini.

Skup5tine potekajo ob prisotnosti notarja, ki izdela notarski zapisnik seje skupsdine.

V. Strokovni svet zavoda

44, ilen

Strokovni svet je svetovalno telo, ki nadzoruje zakonitost delovanja organov zavoda in s strokovnimi
nasveti pomaga pri resevanju tezav, na katere naletijo organi zavoda ali ilani katere od skupstin pri
opravljanju svojega dela.

Poleg nalog, dolofenih s tem statutom, opravlja Strokovni svet tudi vlogo razsodnika v sporih, ki bi
utegnili nastati med organi zavoda, med organi zavoda in dlani katere od skupsiin ali med dlani obeh
skupidin. Pravila za reievanje sporov ureja notranji pravilnik, ki ga izdela Strokovni svet.

Pri izdelavi pravilnika iz prejSnjega odstavka, kot tudi pravilnika, ki ureja disciplinski postopek, mora
Strokovni svet upoitevati mnenja in predloge obeh skupsdin.

Naloge Strokovnega sveta so tako zlasti :

- nadzor nad zakonitostjo delovanja organov zavoda,
- s strokovnimi nasveti pomagati pri reSevanju teiav, na katere naletijo orBani zavoda ali ilani

katere od skup5din pri opravljanju svojega dela,
- razsojati v sporih, ki bi utegnili nastati med organi zavoda, med organi zavoda in ilani katere

od skupidin ali med ilani obeh skup5fin v skladu s Pravilnikom o re5evanju sporov,
- razsojati v postopkih o disciplinski odgovornosti v skladu s Pravilnikom o disciplinski

odgovornosti,
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- obravnavanje letnega porodila o zbranih avtorskih honorarjih in nadomestilih, njihovi delitvi,
poslovanju kolektivne organizacije, izvajanju sporazumov iz 156. dlena Zakona o avtorski in

sorodnih pravicah ter sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami,
- obravnavanje predloga finantnega naarta kolektivne organizacije za naslednje leto, ki

vkljuduje plan stroSkov njenega poslovanja;
- obravnavanje poroEila revizijske gospodarske druZbe o opravljenem pregledu raiunovodskih

izkazov skupaj z mnenjem pooblaitenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja

kolektivne organizacije z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, notranjimi akti kolektivne
organizacUe in sporazumi, ki jih je ta sklenila z drugimi in podajanje mnenj o poroiilu in
mnenju iz te alineje,

- obravnavanje predloga letnega nadrta dela
- nadzorovanje tarife in nadina razdeljevanja sredstev med proizvajalce fonogramov in

izvajalce,
- druge naloge ob upostevanju narave organa in pristojnosti po zakonu o zavodih in Zakonu o

avtorski in sorodnih oravicah ter v skladu z notraniimi akti zavoda.

45. tlen

Strokovni svet sestavljajo:
- trijepredstavnikiSkup5dineproizvajalcevfonogramov,
- trije predstavniki Skupidine izvajalcev,

Stevilo tlanov Strokovnega sveta se lahko spreminja, vendar morata skupsdini v vsakem primeru
predlagati vsaka 1/2 ilanov.

46. f len

Mandat dlanov Strokovnega sveta traja Etiri leta, in sicer od redne seje skupidine, na kateri so bili
izvoljeni, do konca redne seje skupSaine v letu, ko jim mandati izteiejo.

47. Elen

Strokovni svet deluje na svojih sejah, sestati pa se mora najmanj 4-krat letno. Redne seje sklicuje
predsednik Strokovnega sveta najmanj 8 dni pred datumom redne seje, izredne seje pa sklicuje
predsednik Strokovnega sveta po lastni presoji, na predlog katerega od dlanov Strokovnega sveta ali
katerega od drugih organov zavoda ali na predlog alana katere od skupidin najmanj 3 dni pred
izredno sejo strokovnega sveta.

48. 6len

Strokovni svet odloaa z vedino flanov, ki so prisotni na seji, sklepdnost pa je podana, ae sta na seji
prisotna najmanj po dva predstavnika posamezne skup5tine.

49. ilen

Delo Strokovnega sveta vodi predsednik, ki ga z absolutno veiino izmed predstavnikov obeh skupidin
izvolijo dlani Strokovnega sveta. Funkcijo predsednika menjaje opravljajo predstavniki obeh skupsdin.
Predsednik Strokovnega sveta mora biti iz druge skupsdine kot predsednik Sveta zavoda. Strokovni
svet izvoli tudi podpredsednika, ki vodi Strokovni svet v primeru predsednikove odsotnosti.
Podpredsednik mora biti iz druge skupidine kot predsednik.
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Vl. Nezdruiljivost funkcij

50. tlen

elani Sveta zavoda ne morejo hkrati opravljati funkcije tudi v Strokovnem svetu Zavoda. Funkcija

dlanov Strokovnega sveta in funkcija direktorja zavoda niso zdruiljive z nobeno od funkcij v drugih
organih Zavoda, dolodenih s tem statutom.

V organih zavoda ne more delovati tisti, ki bi mu to delo predstavljajo nasprotje interesov.

Kdor je sam ali v kombinaciji s svojim delodajalcem dlan obeh skupsdin, lahko zastopa le interese tiste
skupitine, katere vrsta pravic njemu ali njegovemu delodajalcu predstavlja veaji dohodek.

D. ZAPOSLENI V ZAVODU

51. ilen

Delovna razmerja, uresnidevanje sindikalnih pravic in udeleibo delavcev pri upravljanju uredi zavod v

skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. Delovna mesta se razpisujejo po sprejeti sistemizaciji

delovnih mest in v skladu s trenutnimi potrebami zavoda, o zaposlovanju in dinamiki zaposlovanja pa

odloda direktor zavoda v soglasju s svetom zavoda.

E. VIRI IN NAEIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

52. Elen

zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti z zastopaniem domaaih in tujih proizvajalcev

fonogramov in izvajalcev pri kolektivnem upravljanju pravic, ki gredo izvajalcem in proizvajalcem

fonogramov na podlagi zakona, ter z opravljanjem ad ministrativno-tehnidnih nalog za druge

kolektivne organizacije. Zavod lahko za kritje stroikov svoje dejavnosti nameni toliko sredstev, kot

skuoSiini doloiita vsako leto v letnem finandnem naartu.

F. PROMOCIJSKI SKLAD IN IZPLAEILA

53. ilen

Obratunane, vendar zastarane rezervacije za neznane upravidence na izvajalskem delu in delu

proizvaialcev fonogramov, za katere v zastaralnih rokih Zavod ni prejel zadostnih podatkov za

izplaiilo, Zavod po izvedbi kontnega poraiuna za zapadlo obraiunsko obdobje odvede v sklad, ki se

uporabfja za rczvoj uveljavljanja pravic iz ustvarjalnosti in razvoj ter promocijo fonogramske industr|je

oziroma glasbene dejavnosti kot celote (v nadaljevanju Promocijski sklad izvajalcev in Promocijski

sklad proizvajalcev fonogramov)

Neznani upraviienec po prejinjem odstavku te8a alena je upravidenec do nadomestila, ki po preteku

petih let na strani izvajalcev oz., ki po preteku petih let na strani proizvajalcev fonogramov, Zavodu

ne posreduje podatkov, potrebnih za obradun in izplaiilo nadomestil, ali pa Zavod zanj ne more

pridobiti druge, za obraCun potrebne dokumentacije.
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Sredstva Promocijskega sklada izvajalcev in Promocijskega sklada proizvajalcev fonogramov iz prvega
odstavka tega flena upravlja Svet zavoda v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil izvajarcev,
Pravilnikom o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov in Pravilnikom o porabi sredstev
promocijskega sklada.

54. tlen

zavod bo proizvajalcem fonogramov in izvajalcem izpladeval nadomestila, zbrana s kolektivnim
upravljanjem njihovih pravic najmanj enkrat letno, pri iemer bo temeljno nadelo delitve dejanska
uooraoa.

Zavod bo zbrana nadomestila razdelil med proizvajalce fonogramov in izvajalce v skladu z doloaili 2.
odstavka 130. dlena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in dolodili Pravilnika o delitvi nadomestil.
ki doloia nadin delitve nadomestil med imetnike pravic.

Nadomestila tujih proizvajalcev fonogramov bo zavod izpladeval predstavnikom tujih proizvajalcev
fonogramov v Sloveniji ali pa neposredno tujim proizvajalcem fonogramov.

Nadomestila tujih izvajalcev bo zavod izplaieval tujim kolektivnim organizacijam izvajalcev v skladu z

mednarodnimi pogodbami.

55. tlen

Zavod bo pod pogoji, dolodenimi z veljavno zakonodajo, akti Zavoda in sklepi posamezne skupldine
izpladeval nadomestila tudi tistim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov, katerih ilanstvo v
skupSiini izvajalcev ali proizvajalcev fonogramov bo prenehalo in tistim lzvajalcem in proizvajalcem
fonogramov, ki ne bodo podpisali pristopne izjave za pridobitev dlanstva v skupidinah Zavoda, pod
pogojem, da bodo te osebe Zavodu posredovale podatke, potrebne za obradun in izpladilo njihovih
nadomestil.

V primeru smrti izvaialca, bo zavod pod pogoji iz prejinjega odstavka nakazoval nadomestilo
dedidem, ki se bodo izkazali s pravnomoEnim sklepom o dedovanlu. V primeru prenehanja
proizvajalca fonogramov, bo zavod nakazoval nadomestilo pravnemu nasledniku proizvajalca ali
osebi (pravni ali fizidni), ki jo bo ob prenehanju dolodil proizvajalec fonograma, ali pravnemu
nasledniku, dolodenemu s pravnomodno odlodbo sodi5ia. V primeru, da je proizvajalec fonograma
fiziina oseba, bo zavod ravnal kot v primeru smrti izvajalca.

G. ODGOVORNOST USTANOVITEUEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
IN UPRAVUANJE S PREMOZENJEM ZAVODA

56. ilen

Ustanovitelji so v skladu s XV. todko Akta o ustanovitvi Zavoda glede pravic in obveznosti v Zavodu
izenadeni z drugimi dlani Skup5dine izvajalcev in Skupiiine proizvajalcev fonogramov.

57. tlen

S premidnim premoienjem upravlja direktor zavoda v skladu s pooblastili in soglasjem Sveta zavoda,
o gospodarjenju z nepremianim premoienjem v lasti zavoda pa odloda Svet zavoda.

\ !'_-
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H. NADZOR

58' flen

Nadzor nad delovanjem in upravljanjem zavoda opravljajo v skladu z zakonom in tem statutom Svet

zavoda, Strokovni svet in Urad RS za intelektualno lastnino. Nadzor nad zakonitostjo dela Zavoda, ki

ni neposredno povezano z upravljanjem pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov in je
potrebno za delovanje zavoda, pa na podlagi ustreznih zakonskih pooblastil izvajajo pristojni driavni
organr.

Vsak glasbeni izvajalec in proizvajalec fonogramov lahko zahteva, da v roku 15 dni od vloiitve pisne

zahteve dobi na vpogled letno finandno porodilo, poroiilo Sveta zavoda, revizijsko poroiilo ter
zapisnike vseh sej.

I. TETNO POROCITO IN REVIZIJA

59. ilen

Svet zavoda je dolian za vsako poslovno leto v zakonitem roku sprejeti oziroma pridobiti:
- letno porodila direktorja o zbranih nadomestilih za uporabo varovanih del iz repertoarja

Zavoda lPF, njihovi delitvi, poslovanju zavoda, izvajanju sporazumov iz 156. dlena ZASP ter
sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami,

- poroiilo revizijske gospodarske druibe o opravljenem revidiranju rafunovodskih izkazov ter
poslovanju zavoda za poslovno leto, skupaj z mnenjem pooblaidenega revizorja o pravilnosti

in skladnosti poslovanja zavoda z zakoni in drugimi predpisi,
- mnenje direktorja in Sveta zavoda o poroiilu in mnenju iz prejinje toake,
- ukrepe, de je pooblaiieni revizor ugotovil nepravilnosti v poslovanju zavoda,

- predlog finandnega nadrta zavoda za naslednje leto, ki vkljuduje plan stroskov poslovanja

zavoda, potrjen s strani obeh skupSdin.

J. SPLOSNI AKTI ZAVODA

60. ilen

Zavod ima naslednje sploSne akte:
- Pravilnik o prijavi fonogramov,
- tanTe zavooa tPF.

- Pravilnik o delitvi nadomestil,
- Pravilnik o porabi sredstev promocijskega sklada,

- Pravilnik o re5evanju sporov,
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti,
- Poslovnik skupSiine glasbenih izvajalcev,
- PoslovnikskupSdineproizvajalcevfonogramov,
- Poslovnik Sveta zavoda,
- Poslovnik strokovnega sveta,
- Pravilnik o vpogledu v uradno dokumentacijo zavoda,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,
- Finandni nairt sprejet za vsako poslovno leto,
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Letno poroailo o zbranih avtorskih honorarjih in nadomestilih, njihovi delitvi, poslovanju
kolektivne organizacije, izvajanju sporazumov iz 155. ilena Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah ter sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami,
Letni nadrt dela.

Sploine akte iz prejsnjega odstavka tega alena, ki se nanasajo na zavod, sprejema Svet zavoda v
sodelovanju z direktorjem zavoda, pravilnike, ki se nanaiajo na posamezen organ zavoda pa tisti
organ, na katerega se pravilnik nanaSa, de ni z zakonom ali statutom dolodeno drugaie.

Zavod ima lahko tudi druge splo5ne akte ali pravila, ki se sprejemajo v skladu z drugim odstavkom
tega f lena.

61. tlen

Zavod mora v ustreznem pravilniku vkljuditi dolotbe o tem, katere podatke izvajalcev in proizvajalcev
fonogramov je potrebno posredovati Zavodu za izpladilo honorarja.

52. ilen

Poslovnika obeh skupsiin morata vsebovati podrobnejSe doloibe o sklicevanju sej, doloabe o razpisu
volitev, kandidaturi in poteku volitev ter podrobnejSe dolodbe o pristojnosti funkcionarjev skup5irne.

Poslovnika skup5iin lahko vsebujeta tudi morebitne druge doloEbe.

K. PREHODNE IN KONCNE DOLO'BE

53. Elen

Direktor zavoda lahko predlaga tudi najem posojil. O njegovem predlogu mora s pisnim sklepom
odloaiti svet zavoda, ki lahko, v primeru odobriwe najema posojila, doloai tudi prioriteto vraianja
posojila.

64. alen

V primeru prenehanja zavoda se sredstva razdelijo po pravilih likvidacijskega postopka v skladu z

zakonom.

65. alen

Dofoiifa o pogojih za pridobitev pravice voliti in biti voljen iz L in 2. alineje 1. odstavka 23. dlena in 1.
ter 2. alineje 1. odstavka 32. tlena teBa statuta se ne uporabljajo za alane, ki so postali alani skupitine
glasbenih izvajalcev ali skupiiine proizvajalcev fonogramov pred uveljavitvijo teh pogojev.

V Ljubljani, dne 11. avgust 2014
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