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Na podlagi 1. odstavka 25. ilena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in soiodnih pravic

(ZKUASP) je Skup5Eina lPF, k.o. na svoji seji dne 23.08.2019 (triindvajsetega avgusta dv'atisod-

devetnajst) sprejela naslednji

-STATUT

- - - lme in sedei ter poslovni naslov-

\f

f

1. elen'

lme kolektivne organizacije se glasi: Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev

fo nogramov Slovenije, k.o. (v nada ljeva nju : kole ktivna orga nizacija

Pri mednarodnem poslovanju kolektivna organizacija uporablja prevedeno ime, ki se glasi: Collective

management organisation of performers and phonogram producers of Slovenia, k.o.- -

Skrajlano ime kolektivne organizacije v slovenskem in angleSkem jeziku se glasi: lPF, k.o. - -

Sedei kolektivne organizacije je v Ljubljani, Smartinska cesta 152.

Poslovni nastov kolektivne organizacije je v Ljubljani, Smartinska cesta 152. O spremembi poslovnega

naslova odloda poslovodstvo.'- - - -

Kolektivna organizacija in njeni organi poslujejo v slovenskem jeziku z izjemo razmerij iz sporazumov

o zastopanju s tujimi kolektivnimi organizacijami in/ali tujimi krovnimi zdruienji

poslovodstvo dolo[i uradne ure kolektivne organizacije in podatek objavi na svoji spletni strani.- - - - -

- - - - -Namen in cilj delovania

Namen in cilj delovanja kolektivne organizacije je kolektivno upravljanje pravic izvajalcev in

proizvajalcev fonogramov skladno z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

in veljavnim dovoljenjem Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju tudi:

pristojni organ)

- - Vrsta varovanih del in vrsta pravic, ki jih kolektivna organizaclja upravlia

3. Elen- -

Kolektivna organizacija v skladu z dovoljenjem pristojnega organa za imetnike pravic izvajalcev,

katerih izvedbe so posnete na fonogramih, in imetnike pravic proizvajalcev fonogramov kolektivno

upravlja pravice na ie objavljenih fonogramih:'
- pravica do nadomestila prijavni priobditvi fonogram
- pravica reproduciranja fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo;
- pravica dajanja v najem fonogramov;'--"
- pravica reproduciranja in pravica javne priobEitve fonogramov v okviru propagandnih

sporoEil, ki trajajo do 60 (Sestdeset) sekund
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Kolektivna organizacija v skladu z dovoljenjem pristojnega organa v zvezi z reproduciranjem

fonogramov s tonskim snemanjem za privatno ali drugo lastno uporabo izvaja samo razdeljevanje

nadomestil med izvajalce in proizvajalce fonogramov

Kolektivna organizacija v okviru svoje dejavnosti:- -
L. dovoljuje uporabo del iz repertoarja pod podobnimi pogoji za podobne vrste uporabe;- - - - - -

2. se v'dobri veri pogaja z reprezentativnimi zdruienji uporabnikov in z njimi sklepa skupne

sporazume;
3. objavlja skupne sporazume in obveSda uporabnike o veljavnih tarifa

4. sklepa in objavlja sporazume o zastopanju s tujimi kolektivnimi organizacijami; -
5. nadzoruje uporabo varovanih fonogramov iz svojega repertoa

6. uporabnikom izdaja radune za uporabo varovanih fonogramov iz svojega repertoarja, zbira

nadomestila za njihovo uporabo in jih izterjuje;- - - -

7. dodeljuje zbrana nadomestila upravidenim imetnikom pravic v skladu z vnaprej dolodenimi

pravili o delitvi in izpladilu zbranih nadomestil;

8. izpladuje dodeljena nadomestila upravidenim imetnikom pravic in - - - -

9. skladno z dovoljenjem pristojnega organa uveljavlja varstvo pravic izvajalcev in proizvajalcev

fonogramov pred sodi5di in drugimi driavnimi organi ter o tako uveljavljenih pravicah

predloii imetnikom pravic raEun.- - -

Ne glede na prejSnji odstavek lahko kolektivna organizacija opravlja administrativno-tehnidne naloge

v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic iz 5. do 7. todke prejinjega odstavka za drugo kolektivno

organizacijo

Kolektivna organizacija lahko izvajanje svojih administrativno-tehnidnih nalog v zvezi s kolektivnim

upravljanjem pravic iz 5. do 7. todke 1. odstavka tega dlena prenese na drugo kolektivno organizacijo

ali gospodarsko druibo.'

Nadzor nad zunanjim izvajalcem izvaja poslovodstvo. Pogodba z zunanjim izvajalcem vsebuje naloge,

ki jih kolektivna organizacija prenaSa na zunanjega izvajalca. Pogodba in njena sprememba zafne

veljati, ko jo potrdi skupSdina z veeino najmanj treh detrtin na skup5dini navzotih glasovalnih pravic. O

odpovedi pogodbe z zunanjim izvajalcem odloda poslovodstvo. - - -
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5. Elen'

Kolektivna organizacija pri svojem poslovanju ne uporablja iiga, Stampiljke ali pedata.'

6. dlen'

lmetnik pravic lahko individualno upravlja pravico za javno predvajanje dolodenega neodrskega

glasbenega dela z dolotenim fonogramom, de je imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih

pravic za ta nadin uporabe. -

lmetnik pravic lahko uveljavlja izjemo iz prej5njega odstavka, Ee kolektivno organizacijo o tem obvesti

najpozneje 15 (petnajst) dni pred javnim predvajanjem posameznega fonograma. - - - - - -

7

*

-Dejavnost



#
Uporabnik je v primeru uporabe fonogramov, za katere je uveljavljena izjema pb tem dlenu,
kolektivni organizac'rji dolian fonograme ustrezno prijaviti in v skladu s 4. odstavkom 4g. dlena
ZKUASP posredovati podatke o uporabljenih fonogramih (ime fonograma, ime izvajalca, das oziroma
datum in ura predvajanja, Stevilo predvajanj). V kolikor se nadin posredovanja podatkov po tem
odstavku natantneje doloda s skupnimi sporazumi, sklenjenimi z reprezentativnimi zdruienji
uporabnikov, je pri posredovanju podatkov potrebno upoStevati tudi doloiila skupnih sporazumov. - -

-Organi upravljanja

- nadzorni odbor.'-

Kolektivna organizacija ima nasled nje orga ne : -
- skup5din a; - - -
- poslovodstvo in'

SkupSEina'

{

$

skupSdino sestavljajo vsi dlani kolektivne organizacije, ki so glede na vrsto imetn
v dve kategoriji:'- -

ikov pravic razvr5deni

- imetniki pravic izvajalcev,
- imetniki pravic proizvajalcev fonogramov.- - - -

lmetnikovo neposredno uveljavljanje pravic pri kolektivni organizaciji ima vedno prednost pred
uveljavlja njem iste pravice pri kolektivn i orga nizaciji po poobla5dencu.-

'Pogoji za tlanstvo - izvajalci-

elan kolektivne organizacije lahko postane vsak imetnik pravic izvajalcev ali oseba, ki ga zastopa,
zdruienje imetnikov pravic izvajalcev ali druga kolektivna organizacija, ki upravlja katero izmed pravic
imetnikov pravic izvajalcev iz 3. dlena tega Statuta,6e kumulativno:-

1. kolektivni organizaciji predloii pooblastilo za upravljanje z najmanj naslednjimi podatki:- - - - -
a. osebno ime in prebivali5de alifirma in
b. davina Stevilka, in------

2. izpolnjuje 5e najmanj enega od naslednjih pogojev:
a' je iz delilne mase izvajalcev v zadnjih treh rednih letnih delitvah nadomestil prejel

vsaj 5,00 (pet 00/100) EUR za vsako posamezno leto ali- - - - - -: -
b. je imetnik pravic izvajalcev na izvedbah posnetih na najmanj 10 (deset)fonogramih.--

'Definicija izvornega imetnika pravic izvajalcerr -

lzvorni imetnik pravic izvajalcev je tisti izvajalec, katerega lastna izvedba je posneta na fonogramu,
izdanem za komercialne namene
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- -'Definicija neizvornega imetnika pravic izvaialcerr

-'11. tlen- -

Neizvorni imetnik pravice izvajalcev je tista fizidna ali pravna oseba, ki je pravice izvajalcev pridobila

izkljuEno na podlagi pravnega posla alisodne odlodbe.-

- - - - -Glasovalne pravice - izvaialci -

Stevilo glasov na seji skupSdine se elanom iz vrst imetnikov pravic izvajalcev dodeljuje v skladu z

dolodili tega statuta, pri demer ima posamezni dlan iz vrst imetnikov pravic izvajalcev po 1 (ena) glas,

dodatne glasove pa pridobi na podlagi povpretnega doseienega deleia v delilni masi imetnikov

pravic izvajalcev iz zadnjih treh rednih letnih delitev, priiemer:-----
- imetnik pravic izvajalcev s povpretnim deleiem od 1 (ena) % do 2 (dva) % dobi 4 (5tiri)

dodatne glasove,'
- imetnik pravic izvajalcev s povpreEnim deleiem ve6 kot 2 (dva) % pa dobi dodatnih 9 (devet)

glasov. - -

prva redna letna delitev je prva delitev nadomestilza doloEeno obraEunsko obdobje.

poslovodstvo obvesti Elana iz vrst imetnikov pravic izvajalcev o Stevilu glasov po postopku in na nadin

ter pod pogoji, ki jih ta statut doloda za obveiEanje o vdlanitvi oz. prenehanju dlanstva v kolektivni

organizaciji.

ee se imetnik pravic vdlani v kolektivno organizacijo na novo, ga poslovodstvo skupaj z obvestilom o

vElanitvi obvesti tudi o njegovem trenutnem Stevilu glasov za glasovanje na sejah skupSdine

E-

Pogoji za Elanstvo - proizvaialci fonogramou

elan kolektivne organizacije lahko postane vsak imetnik pravic proizvajalcev fonogramov ali oseba, ki

ga zastopa, zdruienje imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov ali druga kolektivna organizacija, ki

upravlja katero izmed pravic imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov iz 3. Elena tega Statuta, de

kumulativno:'-----
1. kolektivniorganizaciji predloiipooblastilo za upravljanje z najmanj naslednjimipodatki:-----

a. osebno ime in prebivaliSde ali firma in sedei,-
b. davdna Stevilka, in- - - -

2. izpolnjuje 5e najmanj enega od naslednjih pogojev:

a. je iz delilne mase proizvajalcev fonogramov v zadnjih treh rednih letnih delitvah

nadomestil prejel vsaj 30,00 (trideset 00/100) EUR za vsako posamezno leto ali - - - - -
b. je imetnik pravic proizvajalcev fonogramov na najmanj 100 (sto) fonogramih.

r

- - --€lasovalne pravice - proizvajalci fonogramov---

Stevilo glasov na seji skup5tine se tlanom iz vrst imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov dodeljuje

v skladu z dolotili tega statuta, pri demer ima posamezni tlan iz vrst imetnikov pravic proizvajalcev

fonogramov po 1 (ena) glas, dodatne glasove pa pridobi na podlagi povpreEnega doseienega
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imetnik pravic proizvajalcev fonogramov s povpreinim deleiem od 1 (enal % do 2 (dva) %
dobi 4 (Stiri) dodatne glasove,-
imetnik pravic proizvajalcev fonogramov s povprednim deleiem vei kot 2 (dva) % pa dobi
dodatnih 9 (devet) glasov.-

Prva redna letna delitev je prva delitev nadomestil za dolodeno obraEunsko o

Poslovodstvo obvesti imetnika pravic proizvajalcev fonogramov o Stevilu glasov po postopku in na
naiin ter pod pogoji, ki jih ta statut doloda za obveiEanje o vdlanitvi oz. prenehanju dlanstva v
kolektivni orga nizaciji.

ee se imetnik pravic vdlani v kolektivno organizacijo na novo, ga poslovodstvo skupaj z obvestilom o
vdlanitvi obvesti tudi o njegovem trenutnem Stevilu glasov za glasovanje na sejah skup5dine.'

I '- Evidence o Elanih in njihovih varovanih fonogramih

)

Stele se, da je bila s pooblastilom imetnika pravic kolektivni organizaciji dana prosnja za elanstvo v
kolektivni organizaciji, razen Ee imetnik pravic izrecno navede, da ne ieli postati Elan kolektivne
organizacije. Kolektivna organizacija o proinji imetnika pravic, da postane 6lan, odloii v roku 30
(trideset) dniod prejema pooblastila. ee kolektivna organizacija zavrne pro5njo za dlanstvo, imetniku
pravic pisno obrazloii zavrnitev

-.18. dlen-

Kolektivna organizacija aiurno vodi evidenco ilanov, ki vsebuje:-
- osebno ime in prebivali5de ali firmo in sedei dlana,.-
- druge kontaktne podatke za namen identifikacije in lociranja imetnika pravic (npr. telefon,

elektronski naslov ...), - - -
- daveno Stevilko,
- Stevilo glasovalnih pravic dlana,-
- skupno Stevilo dlanov in.- - -
- skupno Stevilo glasovalnih pravic,.-

prav tako pa aiurno vodi tudi evidenco imetnikov pravic, ki ne ielijo postati dlani kolektivne
organizacije ali ne izpolnjujejo pogojev za dlanstvo v kolektivni organizaciji..- - - -

Evidenci dlanov in imetnikov
davEne Stevilke fiziEne osebe
dostopni Clanom kolektivne o
kakor tudi pristojnemu organu.

pravic mora kolektivna organizacija brez podatkov o prebivalisdu,
in kontaktnih podatkov objaviti na svoji spletni strani tako, da sta
rganizacije in imetnikom pravic, katerih pravice kolektivno upravlja,

osebne podatke iz prvega odstavka tega 6lena, vkljuEno z drugimi podatki, potrebnimi za izpladilo
nadomestil in z njimi povezanimi davdnimi obveznostmi, so dolini Elani posredovati kolektjvni
organizaciji tudi brez njenega izrecnega poziva, prav tako pa so jo dolini aiurno obve5Cati tudi o vsaki
spremembi teh podatkov.- - - - -
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elani in tudi drugi imetniki pravic na fonogramih so dolini kolektivni organizaciji v dim krajSem dasu

posredovati podatke o fonogramih, ki omogodajo identifikacijo fonograma ob njegovi uporabi in

dodelitev nadomestil upravieenim imetnikom pravic.-

'Obnavljanje in prenehanje Elanstva-

- -'18. Elen- -

elanstvo se obnavlja molte. lmetnik pravic je dlan do prenehanja dlanstva.-

elanstvo v kolektivni organizaciji preneha v naslednjih primerih

- s smftjo ali prenehanjem dlana ali- - -
- s prenehanjem kolektivne organizacije ali - - -
- z izstopom, ki ga dlan poda z izstopno izjavo, ali- - - - -
- s prenehanjem izpolnjevanja pogojev za ilanstvo, ki so dolodeni s tem statutom.

'-----lzvajanje Elanskih pravic na seii skup5tine'

Na seji skupSdine imajo pod pogoji, dolodenimi s tem statutom in ZKUASP, pravico do sodelovanja in

glasovanja vsi Elani kolektivne organizacije

Vsak dlan glasuje z glasovalnimi pravicami, kot mu pripadajo na podlagi tega statuta

Pravno osebo na seji skupidine ali pri izvajanju njenih dlanskih pravic zastopa zakoniti zastopnik, kot
ga doloda zakon, ki ureja statusno obliko pravne osebe, ali druga oseba po pooblastilu takega

zastopnika pod pogojem, da se izkaie z ustreznim pooblastilom prej omenjenega zakonitega

zastopnika.-

Zakoniti zastopnik pravne osebe in njegov pooblaiEenec izkazujeta svojo pristojnost za zastopanje

pravne osebe in/ali upravidenost za podpis pooblastila za zastopanje s kopijo izpisa iz javne knjige

(registra), v katero je vpisana pravna oseba in je iz njenega izpisa razviden tudi zakoniti zastopnik.'- - -

Vsak dlan skup5dine je na posamezni seji skupSdine na podlagi svojih pravic, ki so v kolektivnem

upravljanju pri kolektivni organizaciji, zastopan samo enkrat

Preverjanje lzpolnjevanja pogojev za EIansWo in ugotavljanie Stevila glason

'20' Elen-

Poslovodstvo kolektivne organizacije z vabilom Elanu na sejo skupidine posreduje tudi podatek o

Stevilu glasov, kijih ima pri glasovanju

.F

gF

'Pridobitev in izguba Elanskih pravie

'21. dlen-

ee imetnik pravic izpolni pogoje ali preneha izpolnjevati pogoje za dlanstvo v kolektivni organizaciji,
ga kolektivna organizacija pisno obvesti o odloditvi glede vElanitve oz. prenehanju dlanstva v
kolektivni orga nizaciji.

a
6

* (



\*
Odloditev iz prejinjega ilena mora biti obrazloiena.- -

- - -.22. dlen-

Zoper odloditev o vilanitvi oz.
prejema odloditve vloii pritoibo.

prenehanju clanstva lahko imetnik pravic v roku g (osem) dni od

Pritoiba iz prejSnjega odstavka se vloii v dasu uradnih ur na sedeiu kolektivne organizacije ali
priporodeno po po5ti oz. po varni elektronski poti, kijo lahko predpiie poslovodstvo.- - - - - - - -

Poslovodstvo o pritoibi odlo6i najpozneje v 30 (trideset) dneh od dneva prejema pritoibe.

Odloditev poslovodstva, kije dokonina, se po5lje imetniku pravic.

s

$

Zoper odloditev o vElanitvi v kolektivno organizac'ljo lahko vsak imetnik pravic poda izrecno izjavo o
tem, da ne ieli postati Elan. lmetnik pravic lahko tako izjavo poda ie tudi ob posredovanju svojih
podatkov ali prijavifonograma na predpisanem obrazcu

lziavo iz prej5njega odstavka imetnik pravic poda po postopku in na nadin, ki je sicer predpisan za
vloiitev pritoibe o prenehanju dlanstva..-

Na podlagi take izjave kolektivna organizacija imetnika pravic izbriSe iz evidence dlanov, poleg tega od
tega trenutka naprej za takega imetnika pravic ne ugotavlja ved izpotnjevanja pogojev za dlanstvo.
lzpolnjevanje pogojev za dlanstvo takega imetnika se ugotavlja le v primeru, da imetnik izrecno
zahteva vElanitev.-

Podaja izjave iz prvega odstavka tega ilena ni vezana na rok, uiinkuje pa od trenutka, ko kolektivna
organizacija tako izjavo prejme.-

elani zadnejo izvajati svoje 6lanske pravice po ugoditvi pro5nje za Elanstvo iz 15. dlena statuta. v
primeru prenehanja 6lanstva pa dlanske pravice prenehajo ob dokondnosti ugotovitve, da posamezni
dlan ne izpolnjuje pogojev za alanstvo oz. da ne ieli biti dlan. ---

Seja skupiEine- - -

Skupidina deluje in odloda na sejah, ki morajo biti sklicane najpozneje 15 (petnajst) dni pred dnem
zasedanja. Sejo vodi predsednik skupSdine.

skupiiino je treba sklicati v primerih, dolodenih z ZKUASp in/ali statutom ali Ee je to v korist
kolektivne organizacije, vendar v vsakem primeru najmanj enkrat letno.- -

Skupldino sklile poslovodstvo. V primeru, da poslovodstvo skupldine ne sklide ali je ne skliEe v roku,
ki je doloEen z ZKUASp in/ali statutom, sklic izvede nadzorni odbor. - -
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Skup5Eino je Potrebno sklicati tudi, ie tako zahtevajo dlani kolektivne organizacije, katerih glasovalne

pravice dosegajo najmanj Pet odstotkov vseh glasovalnih pravic, ki skupaj z zahtevo za sklic predloiijo

dnevni red skuPSdine, Predlagane sklepe in gradiva, ki so v skladu z ZKUASP Potrebna za obravnavo'--

Na zahtevo iz prejSnjega odstavka mora poslovodstvo ob upo5tevanju rokov, ki so dolodeni s tem

statutom, skup5Eino sklicati dim prej, vendar ne pozneje kot dva meseca od predloiitve zahteve' - - - -

Kolektivna orga nizacija mora obvestilo o sklicu skuPSE|ne, v katerem morajo biti navedeni dnevni red

in predlogi sklePov, Posredovati vsakemu ilanu, objavljeno Pa mora biti tudi na sPletni strani

Agencije RePublike Slovenije za javnopravno evidence in storitve (AJPES) in na sPletni strani

kolektivne orga nizacije

Vabilo na srilo

NaEin vabljenja
skupSEine kolektivna organizacija posreduje vsem dlanom kole

ilanov doloEi Poslovodstvo'- - - -

ktivne organizacije.

rl
i/

Sejo skupSEine vodi predsednik skupSEine, kiga imenuje skupiiina na samiseji'--

Skup5dina potrdi tudi zapisnikar.ia, ki mora biti notar'- - - -

- - -Kvorum in odloEanie

-'--"28' dlen--

Kvorum se vsakokrat dolota na ravni posamezne kategorije imetnikov pravic" -- - -

Kvorum skuPSEine je Poda n, Ee je ob zaietku seje med dlani iz vrst imetnikov pravic izvajalcev

prisotnih vsaj 50 (Petdeset) glasov, in Ee je ob zadetku seje med Elani iz vrst imetnikov pravic

proizvaja lcev fonogra mov Prisot nih vsaj 50 (Petdeset) glasov"--

V primeru, da kvorum iz Prejinjega odstavka ob zaEetku seje ni podan je kvo rum skup5dine Podan, ie
iz vrst imetnikov Pravic

ogramov.-
je 10 (deset) minut Po zaEetku seje P risotnih vsaj 20 (dvajset) glasov

izvaja lcev in vsaj 20 (dvajset) glasov iz vrst imetnikov pravic proizvajalcev fon

O vseh vPra5anjih, o katerih se odloEa na skuPIEi ni, Elani iz vrst imetnikov pravic izvajalcev odlodajo

lodeno od ilanov iz vrst imetnikov pravic proizvajalcev fonogra mov

'f$
a

- 29. ilen- -

O vpra$anjih, ki se nanalajo na posamezno kategorijo imetnikov pravic' odlodajo samo dlani iz vrst te

kategorije imetnikov Pravic.' -

OdloEitev o vpra5anjih, ki se nana5ajo na kolektivno organizacijo kot celoto in o vpraianjih' ki

zadevajo obe kategoriji imetnikov pravic' pa je sPrejeta, ie:- - - - -

so jo z vedino sprejeli Elani iz vrst vsake posamezne katego rije imetnikov Pravic in'

vedina doloEena z ZKUASP

*

je na ravni skupldine zagotovljena

(
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'- - - - -Osnovna doloEila za poslovanje skupiEine

'30. dlen--

Sklicatelj seje skup5Eine mora pred objavo sklica seje skupiEine na spletni strani kolektivne
organizacije objaviti dnevni red, predloge sklepov in gradiva.-

- -'31. dlen- -

Vsa gradiva za skup5dino morajo biti na dan objave obvestila o sklicu skup5dine objavljena na spletni
strani kolektivne organizacije, poleg tega pa morajo biti za vpogled dosegljiva tudi v prostorih

i"l::lr1'_:,._'_'n'-.:i:l_1:::r"_rl_'i:::'l_:.:__-_- -- ----- -:--- - - -:-- -:------ -----:- --
Zastopanje na seji skuplEine po pooblaiEencu-

f,

-'33. dlen-

elan kolektivne organizacije lahko v skladu s tem statutom, ZKUASP, Zakonom o gospodarskih

druibah, Obligacijskim zakonikom in drugo veljavno zakonsko ureditvijo, ki se nana5a na

pooblaldanje in pooblastilo, pooblasti katerokoli drugo osebo, da v njegovem imenu sodeluje in
glasuje na skup5Eini, Ee tak5no pooblastilo ne povzrodi nasprotja interesov.

PooblalEenec ima na skupSiini enake pravice, kot jih ima Elan, ki ga je pooblastil. PooblalEenec
glasuje na skup5iini v skladu z navodili Elana, ki ga je pooblastil. Navodila pooblaidencu morajo biti
jasno razvidna iz pooblastila

lzvajanje dlanskih pravic preko pooblaiienca na seji skup56ine izklju6uje izvajanje 6lanskih pravic
pooblastitelja ali obratno, o demer se mora imetnik pravic jasno opredeliti ob registraciji svoje
prisotnosti pred sejo skup5dine. ee se imetnik pravice ne opredeli, 5teje, da bo svoje ilanske pravice

na seji izvajal osebno.-

f PooblaSdenec predloii pooblastilo kolektivni organizaciji najpozneje 3 (tri) delovne dni pred

zasedanjem skup5Eine. Navodila pooblaSdencu morajo bitijasno razvidna iz poob

Priglasitve pooblastil, kijih kolektivna organizacija prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz
tega ilena, so neveljavne in pooblaSdenec na seji skupSEine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je
prepozno prijavil, ne more zastopati.--

- - -Seznam navzoEih in zapisnik'

Na skupSdini se z namenom udinkovitega uveljavljanja pravic dlanov sestavi seznam navzodih in
zastopanih dlanov ter njihovih poobla5eencev, ki vsebuje firmo in sedei ali osebno ime in
prebivaliSEe, Itevilo glasov, kijih ima Elan, ter Stevilo vseh na skupSdini navzodih glasovalnih pravic za

vsako kategorijo imetnikov pravic posebej in Stevilo vseh prisotnih glasovalnih pravic na ravni
skup56ine kolektivne organizacije

Na skupSdini se pi5e zapisnik, ki ga podpi5e predsednik skup5Eine. V zapisniku se navede kraj in datum
zasedanja, Stevilo vseh na skupSEini navzoEih glasov za posamezno kategorijo imetnikov pravic,

9



Stevilo vseh prisotnih glisoValnih pravic na ravni skupidine kolektivne organizacije, sprejeti sklepi ter

izid glasovanja. Zapisnik se objavi na spletni strani kolektivne organizacije v sedmih dneh od seje.- - - -

- - -Udeleiba pristoinega organa

pristojni organ, doloden z ZKUASP, se lahko udeleiuje sej skupsdin, vendar brez pravice glasovanja.'- -

'Pristoinosti skupBEine-

-'35. tlen-

Skup5Eina odloEa o:'- - - -
- sprejemu statuta in vsaki spremembi statuta;-
- imenovanju, razre5itvi, prejemkih ter drugih denarnih in nedenarnih ugodnostih 6lanov

nadzornega odbora;-

ZKUASP.-

_Fl
- pravilih o delitvi zbranih nadomestil, do katerih so upravideni imetniki pravi

- pravilih o uporabi nerazdeljenih zneskov zbranih nadomestil;

- pravilih o politiki vlaganja zbranih nadomestil v banEne depozite in uporabi teh prihodkov;- - -

- pravilih o stro5kih Poslovanja;-
- uporabi nerazdeljenih nadomestil; - - -

pravilih o namenskih sklad

odobritvi zdruiitve, ustanovitvi podruinice in pridobitvideleia v zunanjem izvajalcu;

- imenovanju revizorja;- - - -

- sprejemu letnega Porodila;
- potrditvi pogodbe z zunanjim izvajalcem in njenih sprememb in- - - -

- spreiemu finan6nega naErta in o drugih vpraSanjih iz zadnje alineje 1. odstavka 25' dlena

'Kategoriji imetnikov pravic in njune pristoinosti-

'37. dlen-

fonogramov

F
lmetniki pravic izvajalcev izkljudno in samostojno odloEajo o:- - - - - - -

- imenovanju treh 6lanov nadzornega odbora;-

- pravilih o delitvizbranih nadomestil, do katerih so upravideniimetnikipravic izvajalcev;-----

- pravilih o uporabi nerazdeljenih zneskov zbranih nadomestil, ki pripadajo izvajalcem;

- uporabinerazdeljenihnadomestilizvajalcev;
- pravilih o namenskih skladih izvajalcev;

- drugih vpraSanjih, ki se nanalajo samo na kategorijo imetnikov pravic izvajalcev.

lmetniki pravic proizvajalcev fonogramov izkljuEno in samostojno odloiajo o:- - - -

- imenovanju treh Elanov nadzornega odbora;- - -

- pravilih o delitvi zbranih nadomestil, do katerih so upravideni imetniki pravic proizvajalcev

fonogramov;----
- pravilih o uporabi nerazdeljenih zneskov zbranih nadomestil, ki pripadajo proizvajalcem

fonogramov;----'
- uporabi nerazdeljenih nadomestil proizvajalcevfonogramov

- pravilih o namenskih skladih proizvajalcev fonogramov;- - - -

- drugih vpraSanjih, ki se nanaSajo samo na kategorijo imetnikov pravic proizvajalcev

*
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Nadzorni odbor ----i-

'38. dlen-

Nadzorni odbor sestavljajo po trije dlani imenovani iz vrst vsake od kategorije imetnikov pravic z
mandatom   (Stiri) let, z moinostjo ponovnega imenovanja.- -

Za ilana nadzornega odbora ne more biti imenovana oseba, ki ne more biti dlan organa vodenja ali
nadzora v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druibe

elan nadzornega odbora priopravljanju svojih nalogv korist kolektivne organizacije, njenih dlanov in
imetnikov pravic, katerih pravice kolektivno upravlja, ravna s skrbnostjo vestnega in poitenega
gospodarstvenika.-

Nf

s

-39. Elen-

elani kolektivne organizacije iz vrst kategor'rje imetnikov pravic izvajalcev imenujejo najmanj dva
dlana v nadzorni odbor izmed izvornih imetnikov pravic izvajalcev. En ilan nadzornega odbora je
lahko imenovan tudi izmed neizvornih imetnikov pravic izvajalcev ali drugih kandidatov po izboru
dlanov imetnikov pravic izvajalcev.- -

'40. dlen-

elani kolektivne organizac'rje iz vrst kategorije imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov imenujejo
najmanj dva elana v nadzorni odbor izmed izvornih imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov. En
dlan nadzornega odbora je lahko imenovan tudi izmed neizvornih imetnikov pravic proizvajalcev
fonogramov ali drugih kandidatov po izboru dlanov imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov.- - - - -

lmenovanje v nadzorni odbor se v skladu z doloeili tega statuta izvede med kandidati, ki jih predlaga
najmanj 5 (pet) Elanov iz vrst imetnikov pravic izvajalcev ali 3 (tri) ilani iz vrst imetnikov pravic
proizvajalcev fonogramov.- - - -

Predloge v elekcijskem (predlagalnem) postopku, opravljenem med Elani kolektivne organizacije 5e
pred sklicem seje, na kateri bodo potekale volitve, zbira poslovodstvo najpozneje do 3 (tri) delovne
dni pred objavo sklica seje skupSdine. Poslovodstvo imetnike pravic na spletnem mestu ADMISS
pozove k podaji kandidatov za imenovanje v nadzorni odbor.-

ee imenovanje kandidatov iz prej5njega dlena ni uspeino, se obstojedim Elanom nadzornega odbora
podaljla mandat do imenovanja novih dlanov nadzornega odbora na prvi naslednjiskup5iini.--

'43. dlen--

V primeru, da mandat predeasno preneha enemu ali ve6 Clanov nadzornega odbora, pri tem pa ne
Ete za prenehanje mandata celotnemu nadzornem odboru, morajo Elani kolektivne organizacije iz
vrst ustrezne kategorije imetnikov pravic imenovati novega Elana nadzornega odbora

Novemu dlanu nadzornega odbora traja mandat do trenutka, ko bi mandat sicer iztekel dlanu
nadzornega odbora, katerega je nadomestil. - - -
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Za imenovanje 6lana iz prvega odstavka tega dlena se smiselno uporabljajo doloEila tega statuta, ki
dolodajo imenovanje dlanov nadzornega odbora.--

- - - - -Predsednik nadzornega odbora - - -

Delo nadzornega odbora vodi predsednik nadzornega odbora, ki ga z vedino vseh dlanov med sabo na
vsaki dve leti izvolijo flani nadzornega odbora, menjaje med dlani iz vrst posamezne kategorije
imetnikov pravic.'-

- - - -Pristojnosti nadzornega odbora -

Nadzorniodbor poleg nalog, dolodenih v 27. ilenu ZKUASP:-

- imenuje direktorja;-
- odlota o pravilih o obvladovanju Wega
- daje soglasje k nakupu, prodajiali hipotekam na nepremiininah;-
- daje soglasje k najemu posojil alizagotavljanju zavarovanja za posoji
- daje soglasje k sprejemu tarife oz. skleniWi skupnega spo?azum, ki dolodi tarifo
- daje soglasje k sprejemu sklepov na skup5dini druge kolektivne organizacije katere ilanica je

lPF, k.o

h

- daje soglasje poslovodstvu za sklenitev posameznih poslov nad vrednostjo 15.000 (petnajst
00/100) EUR letno, kiStejejo med stro5ke poslovanja kolektivne organizacije

Dolodba zadnje alineje prej5njega odstavka se ne nana5a na sklepanje sporazumov s tujimi
kolektivnimi organizacijami.' - - -

'Delo nadzornega odbora- - - - -

-46. dlen--

Nadzorni odbor deluje na sejah, ki jih najmanj enkrat v detrtletju sklide predsednik nadzornega
odbora. Nadzorni odbor lahko odloda tudi na korespondendnih sejah oz. na dopisni nadin z uporabo
info rmacijske teh no logije

Vsak flan nadzornega odbora ima en glas. Nadzorni odbor je sklepien, ie sta pri sklepanju navzoda
(korespondendno prisotna) vsaj po dva dlana iz vrst posamezne kategorije imetnikov pravic, razen de

statut doloda drugaEe. Za veljavnost sklepa nadzornega odbora je potrebna vedina oddanih glasov. V
primeru enakega Stevila glasov je odlotilen glas predsednika nadzornega odbora, de ni s statutom
dolodeno drugafe.'-

Na sejah nadzornega odbora se piSe zapisnik, ki ga podpiSe predsednik nadzornega odbora. V
primeru korespondendne seje zapisnik pripravi predsednik nadzornega odbora, nadzorni odbor pa ga

obravnava na svoji prvi naslednji seji, lahko pa tudi korespondendno, de s tem sogla5ajo vsi dlani
nadzornega odbora.

Nadzorni odbor sprejme poslovnik o svojem delu z vedino glasov svojih ilanov..- - -

f

tA

12



t
-Poslovodstvo- - -

Itr/-

q

'47. dlen- -

Posle kolektivne organizacije samostojno in na lastno odgovornost vodi poslovodstvo, kitudi zastopa
in predstavlja kolektivno organizacijo.- - - -

Poslovodstvo predstavlja direktor, kije obenem zakoniti zastopnik kolektivne organizacije.

Mandat direktorja traja 4 (stiri) leta, z moinostjo ponovnega imenovanja

- Delovna telesa-

'48. ilen-

Poslovodstvo lahko za obravnavo posameznih vpra5anj ali podrodij v zvezi z opravljanjem dejavnosti
kolektivne organizacije imenuje delovna telesa, katerih sestavo, das in podrodje delovanja ob
imenovanju vsakega delovnega telesa posebej dolodi poslovodstvo.- - - -

Pogoje, ki jih mora pred imenovanjem izpolnjevati direktor kolektivne organizacije, doloEi nadzorni
odbor.'

-PoroEanje poslovodswa- - - -

Poslovodstvo najmanj enkrat v detrtletju poroEa nadzornemu odboru o poslovanju kolektivne
organizacije in poteku poslov, Se posebej o znesku vseh zbranih nadomestil in stroSkih poslovanja, pri
eemer mora vse te podatke izkazati v skladu z ZKUASp..

- - - - -Konflikt interesov - - - -

elan nadzornega odbora ne more bitiElan poslovodstva, in obratno

'52. e len- -

Viri finanEnih prihodkov za opravljanje dejavnosti kolektivne organizacije so: - - - - -
- nadomestila, zbrana s kolektivnim upravljanjem pravic na fonogram
- prihodki, pridobljeni iz bandnih depozitov,-
- lastna sredstva ter prihodkiiz teh sredst€V,----
- prihodki iz naslova upravljanja nadomestil za druge kolektivne organizacije na podlagi

sporazuma o zastopanju
- prihodki iz naslova opravljanja administrativno-tehniEnih nalog za druge kotektivne

organizacije, ki se lahko namen'rjo le za zniievanje stroSkov poslovanja,

(
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prihodki iz morebitnih drugih virbv,'na primer (a ne izkljudno)donacije, darila ...

'53. dlen-

Kolektivna organizacija na svojih radunih lodeno vodi:.-
- zbrana nadomestila in prihodke, pridobljene iz banEnih depozitov, za vsako vrsto pravic

posebej - lodeno za imetnike pravic izvajalcev in imetnike pravic proizvajalcev fonogramov;- -
- morebitna lastna sredstva in prihodke iz teh sredstev ter prihodke iz naslova upravljanja

honorarjev in/ali nadomestil za druge kolektivne organizacije na podlagi sporazuma o
zastopanju za vsako vrsto pravic po

- - -Namenski skladi-

'54. Elen-

Kolektivna organizacija ima oblikovana Namenski sklad izvajalcev in Namenski sklad proizvajalcev
fonogramov

Sredstva skladov se vodijo loteno na raEunu kolektivne organizacije za vsak sklad posebej po vrsti
pravic in vrsti uporabe. -

Delovanje Namenskega sklada izvajalcev s sprejemom lastnih pravil znotraj kolektivne organizacije
dolodijo in uredijo dlani iz vrst imetnikov pravic izvajalcev, delovanje Namenskega sklada
proizvajalcev fonogramov pa dlani iz vrst imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov

- - -NaEin zbirania podatkov o varovanih detih in pravicah, kijih upravtja kolektivna organizacija- - -

Kolektivna organizacija zbira podatke o fonogramih in pravicah:- - - - - -
- od imetnikov pravic ali njihovih zastopnikov,
- iz razpoloiljivih mednarodnih baz podatkov,'
- od tujih kolektivnih organizacij,- -
- z izvajanjem svojih obveznosti iz 35. dlena ZKUASP. -

Prijava podatkov o fonogramu' - - - -

lmetnik pravic lahko kolektivno organizacijo pooblasti za kolektivno upravljanje svojih pravic na
dolodenem delu, za doloEeno ozemlje oz. za dolodene vrste pravic. Pooblastilo lahko na enak naiin
tudi preklide. Preklic pooblastila udinkuje s koncem obraEunskega leta.-

Podatki o fonogramu, kijih je potrebno posredovati kolektivni organizaciji in predstavljajo podatke,
potrebne za dodelitev nadomestil, kot so n

- naslov fonograma-
- naziv/ime vodilne zasedbe/solista- - -
- tsRc-
- trajanje fonograma-
- leto in driava nastanka fonograma'-
- datum in driava prve objave fonograma'

*'
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*
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naslovalbuma/izdaje'--- ---._____:_-::-:________
leto in driava izida albuma oz. izdaje-
izdajatelj albuma-
podatki o proizvajalcu fonograma (naziv, davdna 5tevilka ali druga ustrezna lD Stevilka, obseg
materialnih pravic v deleiuf - -
podatki o izvajalcih (ime in priimek, davEna ali druga ustrezna lD Stevilka, vloga izvajalca, tip
izvajalca, obseg materialnih pravic v deleiu).

Podatki o izvajalcu, ki jih je potrebno posredovati kolektivni organizaciji in predstavljajo podatke,
potrebne za izplaEilo nadomestil in z njimi povezanimi davEnimi obveznostmi, kot so npr

- ime in priimek
- datum, kraj in driava rojstva----
- stalno ali zaeasno bivali5te'-
- kontaktni podatki (telefon, e-po5taf
- davdna Stevilka ali druga ustrezna lD Stevilka in driavljanstvo---
- Stevilka TRR in naziv banke, pri katerije TRR odprt.

Podatke iz prvega in drugega odstavka tega dlena praviloma posreduje proizvajalec fonograma, lahko
pa jih posreduje tudi izvajalec.- -

Podatke o proizvajalcu fonogramov posreduje kolektivni organizaciji vsak proizvajalec fonogramov
oziroma imetnik pravic proizvaja lca fonogramov

Podatki o proizvajalcu fonogramov, ki jih je potrebno posredovati kolektivni organizaciji in
predstavljajo podatke potrebne za izpla[ilo nadomestil in z njimi povezanimi davEnimi obveznostmi,
kot so npr

- ime in priimek alinaziv pravne osebe,-
- datum, kraj in driava rojstva v primeru fizidne osebe,'
- stalno in zaEasno bivaliSEe ali sedei pravne osebe,- - -
- kontaktni podatki (telefon, e-poSta),--
- davdna Stevilka ali druga ustrezna lD Stevilka in driavljanstvo v primer:u fizidne osebe,'-
- Stevilka TRR in naziv banke pri katerije TRR odprt.-

Podatke o tujih proizvajalcih fonogramov, ki kolektivni organizaciji niso neposredno podpisali
pooblastila ali posredovali podatkov, potrebnih za obradun in izpladilo nadomestil, kolektivna
organizac'rja pridobiva od pogodbenih zastopnikov repertoarja tujih proizvajalcev fonogramov v
Sloven'tji in od drugih kolektivnih organizacij, s katerimi ima sklenjene pogodbe oz. sporazume.'- - - - -

- - - - Poobla5Eenci imetnikov pravic

'5l. Clen-

lmetniki pravic lahko svoje materialne pravice upravljajo tudi preko poobla5dencev

PooblalEenci imetnikov pravic morajo predloiiti zlasti:'
- pooblastilo za zastopanje z navedbo obsega pooblastila (kot so Eas trajanja pooblastilnega- - -

razmerja, teritorij, vrsta pravice, vrsta uporabe ...

- vse, za dodelitev in izplaEilo potrebne podatke o upraviEencu z ustreznimi dokazili, skladno s

Pravili o delitvi nadomestil izvajalcev in Pravili o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov,-
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navedba fonogramov z izvedbami, na katere se pooblastilo iz prve alineje tega odstavka
nanaia,'
izjavo, da poobla5ienec kazensko in odSkodninsko odgovarja za pravilnost in resnitnost
predloienih podatkov in navedenih dejstev

'58. ilen- -

Vsi prijavitelji fonogramov ali izvedb so dolini kolektivni organizaciji prijaviti resniEne in popolne
podatke, ki so predmet prijave. Za resnidnost podatkov prijavitelj jamdi s kazensko in od3kodninsko
odgovornostjo.- - - -

Kolektivna organizacija ne odgovarja za morebitne nepravilnosti v obradunu, do katerih je priilo
zaradi neprariilne ali nepopolne prijave podatkov.

- Repertoar kolektivne organizacije

'59. Elen-

Kolektivna organizac'rja upravlja pravice na vseh fonogramih, ki v skladu z dolodili slovenskega
pravnega reda uiivajo varstvo. Kolektivna organizacija repertoar vodi v elektronski obliki.-

'NaEin vpogleda v repertoar

-'60. ilen- -

Kolektivna organizacija mora na izrecno zahtevo najpozneje v 15 (petnajst) dneh podati podatek o
tem, alije konkretni fonogram varovan.-

Dejanski strolki priprave informacije iz prejinjega odstavka bremenijo tistega, ki podatek zahteva.- - -

Repertoar kolektivne organizacije je v elektronski obliki ter je javno in prosto dostopen na spletnem
mestu lPF, k.o. Repertoar se redno posodablja skladno s prejetimi podatki.-

'- - - -Temeljno pravilo delitve zbranih nadomestil

r

{SE

Delitev nadomestil je urejena v Pravilih o delitvi nadomestil izvajalcev in v pravilih o delitvi
nadomestil proizvajalcev fonogramov. Pri delitvi zbranih nadomestilje potrebno upoltevati dejansko
uporabo posameznega fonograma, Ee je to mogode, in de je taka delitev ekonomsko upravidena
glede na stroske, ki nastanejo oz. bi nastali z ugotavljanjem uporabe ter pridobivanjem in/ali
obdelavo podatkov o uporabi.--

- -Javnost dela.-

--62. tlen- -

Kolektivna organizacija obveSda zainteresirano javnost o svojem delovanju zlasti preko svojega
spletnega portala.-

*
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-Komuniciranje s Elani

"{'

Kolektivna organizacija imetnikom pravic, katerih pravice kolektivno upravlja, in svojim tlanom
zagotavlja, da z njo komunicirajo v elektronski obliki, vkljudno za namene izvajanja pravic dlanov.- - - -

-Pravica imetnika pravic do vpogleda'

Kolektivna organizacija v primeru prejema obrazloiene zahteve zainteresiranemu imetniku pravic
nemudoma omogoEitivpogled v dokumente in podatke kolektivne organizacije

lmetnik pravic mora pred vpogledom v dokumente in podatke iz prejSnjega odstavka podpisati izjavo
o varovanju poslovnih skrivnosti. lmetnik pravic je kazensko in od5kodninsko odgovoren za razkritje
poslovnih podatkov tretjim osebam.

Obve5Eanje imetnika pravic

Kolektivna organizacija zagotavlja obveiEanje posameznega imetnika pravic preko obvestil o

dodeljenih nadomestilih, kakor tudi z omogoEanjem uporabe spletnega portala imetnikov pravic (npr.
ADMTSS).'

- - - ObveSEanje javnosti

rf

Kolektivna organizacija na svoji spletni strani za javnost prosto dostopno objavi dokumente in
vsebine iz 39. dlena ZKUASP.-- --;--

Dokumenti in podatki iz prej5njega odstavka se na spletnistranisprotno posodabljajo, letno porodilo,
skupaj z revizorjevim poroEilom pa je na spletni strani objavljeno najmanj pet let od njegovega

sprejema

Re5evanje sporov

Spori med kolektivno organizacijo, njenim ilanom in imetnikom pravic ali tujo kolektivno
organizacijo, s katero ima kolektivna organizacija sklenjen sporazum o zastopanju, se re5ujejo v
postopkih, ki jih predvideva obstojedi pravni red Republike Slovenije, in tudi v postopkih, ki jih
omogoEajo mednarodna krovna zdruienja in organizacije, ki zdruiujejo kolektivne organizacije na

mednarodniravni.'---

Vsak flan in imetnik pravic ali tuja kolektivna organizacija, s katero je sklenjen sporazum o
zastopanju, lahko - ne glede na'moZnosti, kijih ponuja obstojedipravnired -v zvezis pooblastilom za
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upravljanje pravic, pogoji ilanstva, zbiranjem in delitvijo nadomestil ter stroSki poslovanja, poda

pritoibo poslovodstvu.

Pritoibo lahko poda tudi zavezanec za plaEilo nadomestila vendar le v zvezi z zbiranjem nadomestila.-

Pritoibo, ki mora biti obrazloiena in kateri morajo biti priloieni vsi dokazi, katere lahko pridobi

pritoinik sam, ter navedeni dokazni predlogi za izvedbo tistih dokazov, ki naj jih izvede poslovodstvo

v postopku re5evanja pritoibe oz. za pridobitev dokazov, katerih pritoinik utemeljeno in izkazano ne

more pridobiti sam, mora vloZiti najpozneje v roku 60 ($estdeset) dni od ugotovitve zatrjevane kr5itve

ali nepravilnosti, poslovodstvo pa mora o pritoibi odloEiti v roku 50 (Sestdeset) dni od dneva prejema

pritoibe in svojo odloditev v pisni obliki poslati pritoZniku, ali pa mu v istem roku sporoditi, da bo za

odlo[itev zaradi okoli5iin, kijih mora v obvestilu pritoiniku izrecno navesti oz. opisati, potreboval dlje

tasa. V tem priineru mora navesti tudi okvirni rok za sprejem odloditve

Poslovodstvo mora v primeru, da pritoibi ne ugodi, svojo odloditev obrazloiiti.

Odloditev poslovodstva je dokonEna.- - - S*
'Razmerje med ustanovitelji in kolektivno organizaciio-

Dokler ima lPF, k.o. dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic, ustanovitelji oz. osebe, ki jim
zakonodaja, katera ureja statusno obliko lPF, k.o., nimajo nikakrSnih ugodnosti ali vedjih pravic, ki

sicer pripadajo drugim imetnikom pravic v skladu z dolodili ZKUASP alitega statuta.

----Kondna doloEba

'70. dlen- - -

Z dnem sprejema tega statuta preneha veljati statut z dne 22.10.2017 (dvaindvajsetega oktobra

dvatisodsedemnajst).'

r
Ta statut zadne veljati z dnem sprejema.

*
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