t{

t ct
[r1(

#

L[STIN$A
NOTAR
B@JAD$ P@DGomSmxe

\\

LJUBLJANA

g
NOTAR BOJAN PODGORSEK
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opr. 5t.: SV 898/19

NOTARSKI ZAPISNIK
skupSdine kolektivne organizacije

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o.,
Smaitinska cesta 152, 1000 Ljubljana,
matidna Stevilka 1531964000 (ena-pet-tri-ena-devet-5est-5tiri-nid-nid-nid),

Fs

ki je bila v petek, dne 23.08.2019 (triindvajsetega avgusta dvatisoddevetnajst), z zaletkom ob
8:30 (osmi uri in trideset minut) v prostorih sedeZa zavoda, Smartinska cesta 152, 1000
Ljubljana.
SkupSdine se je na podlagi Sestega odstavka 23. Elena Zakona o kolektivnem upravljanju
avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP, Uradni list RS, St. 63/16), udeleZila tudi poobla5denka
Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Darja Karii-. -

je bila sklicana z

objavo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 06.08.2019 (Sestega avgusta dvatisoddevetnajst) pod ID objave 4415986 (5tiri-5tiri-ena-pet-devet-osem-5est), s popravkom dne
07.08.2019 (sedmega avgusta dvatisoddevetnajst) pod ID objave 4416534 (5tiri-5tiri-ena-5estpet-tri-5tiri) in z objavo sklica in gradiva na spletni strani kolektivne orgaruzacije. Besedilo
sklica s popravkom na spletni strani AJPES je priloZeno temu notarskemu zapisniku. Druga
dokazila o sklicu in pooblastila za zastopanje na zasedanju hrani kolektivna organizacija.'- - - Skup5dina

Ffi

Ker kolektivna organizacija upravlja pravice razlidnih imetnikov pravic (pravice izvajalcev in
pravice proizvajalcev fonogramov), je na skup5dini zagotovljeno, da vsaka kategorija
imetnikov pravic samostojno odloda o vpra5anjih, ki se nanaiajo na kolektivno upravljanje
njihovih del in da obe kategoriji imetnikov skupno odlodata o skupnih vpraSanjih. Zato sta
temu notarskemu zapisniku priloZena dva seznama udeleZencev: seznam udeleZencev
kategorije imetnikov pravic izvajalcev in seznam udeleZencev kategorije imetnikov pravic
pr oizv ajalcev fono gramov.' - -

Prva toika dnevnega reda: Otvoritev seie skupsiineOb 8:30 (osmi uri in trideset minut) je direktor Viljem Marjan Hribar obvestil udeleZence, da
je prisotnih manj kot 50 (petdeset) glasov kategorije proizvajalcev fonogramov in s tem ni
sklepdnosti po drugern odstavku 34. dlena statuta (priloZenega notarskemu potrdilu, opr. 5t.
SV 1123/17 z dne 26.10.2017 (Sestindvajsetega oktobra dvatisodsedemnajst)). Prisotnih je
bilo namre t, le 37 (sedemintrideset) glasov te kategorije. - - - -
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V skladu z drugim odstavkom 3T. dlena statuta, ki doloda sklepdnost, de je l0 (deset) minut
po zadetku med dlani vsake posamezne kategorije prisotnih vsaj 20 (dvajset) glasov, je
direktor ob 8:40 (osmi uri in Stirideset minut) razglasil sklepdnost. Uaeteieni-so bili imetniki

pravic izvajalcev s 140 (stoStiridesetimi) glasovi in imetniki pravic proizvajalcev fonogramov
s 47 (sedemin5tirideseti) glasovi.-

Direktor je seznanil udeleZence s podatki o objavi sklica in gradiva, o pravilih glasovanja in o
nadinu ugotavljanja izidov glasovanja. O vpra5anjih, ki se nanaSajo na posamezno kategorijo,
bo odlodala samo ta kategorija dlanov, kar pomeni, da bo o sklepih 8 (osem), 9 (devet), 13
(trinajst) in 18 (osemnajst) odlodala samo kategoija izvajalcev, o sklepih l0 (deset), 11
(enajst), 14 (Stirinajst) in 19 (devetnajst) pa samo kategorija proizvajalcev fonogramov.
Odloditev o sklepih od 1 (ena) do 7 (sedem), 12 (dvanajst), 15 (petnajst), 16 (Sestnajst) in l7
(sedemnajst)l ki se nana5ajo na kolektivno organizacijo kot celoto bo veljavna, de bo sprejeta
v obeh kategorijah

Z vedino najmanj treh detrtin na skup5dini navzodih glasovalnih pravic bo skupsdina odlodala
o sprejemu sklepa 7 (sedem) pri detrti todki dnevnega reda (vi5ina vpladila v namenski sklad)
in o sprejemu sklepa 12 (dvanajst) pri sedmi todki dnevnega reda (sprejem statuta), o ostalih
predlaganih sklepih pa z ve6ino na skup5dini navzodih glasovalnih pravic. Tudi morebitni
zamudniki bodo lahko glasovali, ker bosta pre5tevalca pred vsakim glasovanjern ugotavljala
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in razglaSala udeleZbo

Direktor je povedal, da bo glasovanje potekalo
prihodu na zasedanje, z navedbo Stevila glasov.-

z dvigovanjem tablic, ki

so

jih prejeli

ob

Ob 8:45 (osmi uri in petin5tirideset minut) se je zasedanju pridruZil Frane Toma5i6, zastopnik
druZbe Croatia Records d.d. (imetnik pravic proizvajalcev fonogramov), ki ima l0 (deset)
glasov tako, da so bili na zasedanju udeleZeni imetniki pravic proizvajalcev fonogramov s 57
(sedeminpetdeset) glasovi in imetniki pravic izvajalcev s 140 (sto5tirideset) glasovi
PriloZeni izpisi rezultatov glasovarua izkarujejo glasovanje imetnikov vsake od obeh kategorij
irnetnikov pravic in tudi skupne rezultate. Pri posarnezneln sklepu so v 5tevilu glasov,
navedenih v stolpcu ))PROTI( obseZeni tudi vzdrZani glasovi, ki so dopisani v oklepaju z
oznako DV(.Direktor je za glasovanje predlagal SKLEP

I

(ena)

- Za predsednika SkupSiine se imenuje Davorin

Petrii.

PreStevalca glasov sta pred glasovanjem razglasila, da je udeleZba nespremenjena. priloZeno
porodilo pre5tevalcev glasov izkazuje, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 137
(stosedemintrideset) glasov imetnikov pravic izvajalcev ali 97,86 (sedemindevetdeset celih Sestinosemdeset) Yo navzodih iz te kategorije in 57 (sedeminpetdeset) glasov imetnikov pravic
proizvajalcev fonogramov ali 100 (sto) Yo navzo(ih iz te kategorije. Direktor je ugotovil, da je
bil sklep 1 (ena) sprejet.-
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Direktor je predal besedo izvoljenemu delovnemu predsedniku
skupSdine Davorinu petridu, ki
je za glasovanje predlagal SKLEP 2 (dva):
- Za preitevalca glasov se imenujeta Miha sinkovec
in Marjan Zupan.

Prestevalca glasov sta pred glasovanjem razglasila,
da je udelezba nespremenjena. priloZeno
porodilo preStevalcev glasov izkazuje, da je bilo ,u
,pr.i"- predlaganegu .n"pu oddanih 137
(stosedemintrideset) glasov imetnikov pravic izvajalcei
ali 97,86 (sedemindevetdeset celih Sestinosemdeset) oh navzolih iz tekategorije in 57(sedeminpetdeset)
glasov imetnikov pravic
proizvajalcev fonogramov ali 100 (sto) %onavzolihiztekategorije. predsednik
skup5dine je
ugotovil, da je bil sklep 2 (dva) sprejet.- - - - Predsednik skupsdine je za glasovanje predlagar sKLEp
3
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(tri):

- Za zapisnikarja se potrdi notar Bojan podgoriek.

Prestevalca glasov sta pred glasovanjem razglasila, da je
udeleZba nespremenjena. priloZeno
porodilo prestevalcev glasov izkazuje,da je bilo ,u rp.".jon
predlaganeia sttepa oddanih 137
(stosedemintrideset) glasov imetnikov pravic izvajaliei
ali 97,86 (sedemindevetdeset celih Sestinosemdeset) o/o navzodih iz te kategorije in 56 (sestinpetdeset)
glasov imetnikov pravic
proizvajalcev fonogramov ali 98,25 (osemindevetdeset
celih petindvajset) %o navzo1ih iz te
kategorije. Predsednik skupsdine je ugotovil, daje bil sklep (tri)
3
sprejet.-:---

enaindvaiset)-

>s{F

Predsednik nadzomega odbora Andrej Sraka je predstavil porodilo
nadzomega odbora,
direktor Viljem Ma4'an Hribar pa je predstavil letno porodilo. predsednik
skups6ine je za
glasovanje predlagal SKLEP 4 (Itiri):
- Sprejme se Letno poroiilo za poslovno leto 20lg (dvatisoiosemnajst).
PreStevalca glasov sta pred glasovanjem razglasila,
da se je udeleZba zmanjSala, ker je
zasedanj e ob 8:54 (osmi uri in Stiriinpetdeset minut,) zapustil
imetnik pravic uvajalcev Janez
Kriiaj, ki ima I (en) glas tako, da so na zasedanju udeleZeni imetniki pravic
izvajalcev s 139
(stodevetintrideset) glasovi. priloZeno porodilo preStevalcev
glasov izkazuje, da je bilo za
sprejem predlaganega sklepa oddanih 138 (stooseminhideset)
glasov imetnikov pravic
izvajalcev ali99,28 (devetindevetdeset celih osemindvajset)
Yo navzodih iz te kategorije in 57
(sedeminpetdeset) glasov imetnikov pravic proizvajalcev
fonogramov ali 100 (sto) %
navzodih iz te kategorije. predsednik skup5dine je ugotovil,
da je bil sklep 4 (Stiri) sprejet.
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nadrt. Predsednik skup5dine je
Direktor Viljem Marjan Hribar je predstavil poslovno-finandni
nato zaglasovanje predlagal SKLEP 5 (pet):-

2019 (dvatisoidevetnajst)' 2020
Potrdi se Pos lovno-finanini nairt za poslovna teta
(dvatisoidvajset) in

2 02

1 (dvatisoienaindvai s et)

da je udeleZba nespremenjena. PriloZeno
Pre5tevalca glasov sta Pred glasovanjem razglasila,
je
za sPrejem predlaganega sklePa oddanih 138
porodilo pre5tevalcev glasov tzkantje, da bilo
ali 99,28 (devetindevetdeset celih -

(stoosemintrideset) glasov imetnikov pravic izvajalcev
in 57 (sedeminPetdeset) glasov imetnikov Pravic
osemindvajset) % navzodih iz te kategorij e
iz te kategorije' Predsednik skuP5dine je
proizvajalcev fonogramov ali 100 (sto) %o navzolih

ugotovil, da jb bil sklep 5 (pet) sprejet'
a

\a<

predlagani sklep 6 (Sest)
Direltor Viljem Marjan Hribar je predstavil
predlagal SKLEP 6 (Sest)
Predsednik skupSdine je za glasovanje

- Za inedbo revizije za Poslovno leto

2019 (dvatisoid'evetnajst) se imenuie DELOITTE'

REWZIJA d.o.o.razglasila, da je udeleZba nespremenj ena. PriloZeno
Pre5tevalca glasov sta pred glasovanj em
predlaganega sklePa oddanih 138
pre5tevalcev glasov izkazuie, daje bilo za sPrejem

porodilo
ali 99,28 (devetindevetdeset celih
(stoosemintrideset) glasov imetnikov pravic izvajalcev
e in 56 (SestinPetdeset) glasov imetnikov Pravlc
osemindvajseQ % navzodih iz te kategorii
celih petindvajset ) Yo navzodih iz te
proizvaj alcev fonogramov ali 98,25 (osernindevetdeset
da je bil skleP 6 (Sest) sprejet.'
je
kategorije. Predsednik skuP5dine ugotovil,

predlagane sklePe Pri detrti todki dnevnega reda.
Direktor Vilj em Marjan Hribar je Predstavil
sklad odloda skuP5dina z vedino najmanj treh
Povedal je, da o vi5ini vPladila v namenski
Za glasovanje je predlagal SKLEP 7
detrtin na skuP5dini navzodih glasovalnih Pravic'

(sedem):-

(diset) o/o nadomestil zbranih za poslovno
Za Namenski sklad izvajalcev se nameni 10
izvaj alcev in sicer :' - leto 20 1 8 (dvatisoiosemnaj st) za imetnike Pravic
201 8 (dvatisoiosemnaist) za'
10 (deset) %o nadomestil zbranih za Poslovno leto
javne Priobiine fonogramov (male glasbene
imetnike Pravic izvai alc ev iz naslova
retransmisij o ; - - - - pravice), vklj uino z j avnim Prenai ani'em in radiodifuzno
2018 (dvatisoCosemnajst) za'
10 (deset) % nadomestil zbranih za poslovno teto
r etr ans mi sii e fono gr amov.
imetnike Pravic imajalcev iz naslova kabelske

F
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-
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Prestevalca glasov sta pred glasovanjem razglasila, da je udeleZba nespremenjeng, PriloZeno
porodilo prestevalcev glasov izkazuje, da je bilo za sprejem predlaganega sklepaoddanih 138

(stoosemintrideset) glasov imetnikov pravic izvajalcev ali 99,28 (devetindevetdeset celih osemindvajset) % navzodih iz te kategorije in 56 (Sestinpetdeset) glasov imetnikov pravic
o/o navzodih iz te
proizvajalcev fonogramov ali 98,25 (osemindevetdeset celih petindvajset)
kategorije. Predsednik skup5dine je ugotovil, daje bil sklep 7 (sedem) sprejet.'

Predsednik skup5dine
(osem):--

je za glasovanje

dlanov kategorije izvajalcev predlagal SKLEP

8

izplaiilo ie neuveliavlienim izvaialcem
s stalnim prebivaliiiem v Republiki Sloveniji. Ta sredstva se dodeli in izplaia po
enakih pravilih, kot veljajo za izvedbo redne deline za leto 2018 (dvatisoiosemnajst).-

Namenski sklad izvajalcev se v celoti porabi za

$

PreStevalca glasov sta pred glasovanjem razglasila, da je udeleZba nespremenjena. PriloZeno
porodilo prestevalcev glasov izkazlje, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 138
(stoosemintrideset) glasov imetnikov pravic izvajalcev ali 99,28 (devetindevetdeset celih -

osemindvajset) % navzodih iz te kategorije. Predsednik skup5Eine je ugotovil, da je bil sklep 8
(osem) sprejet.
Predsednik skup5dine je nato za glasovanje dlanov kategorije izvajalcev predlagal SKLEP 9
(devet):-

pravic izvajalcev, katerim je zaradi zastaranja poteklo
pravno varstyo za uveljavljanje zahtevkov za izplaiilo nadomestila, se namenijo za
zniianje stroikov kolehivne organizacije za imetnike pravic izvajalcev.Sredstva, zbrana za imetnike

.\s

Prestevalca glasov sta pred glasovanjern razglasila, da je udeleZba nespremenjena. PriloZeno
porodilo pre5tevalcev glasov izkaztsje, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 138
(stoosemintrideset) glasov imetnikov pravic izvajalcev ali 99,28 (devetindevetdeset celih osemindvaj set) o/o navzodih iz te kategorije. Predsednik skup5dine je ugotovil, da je bil sklep 9
(devet) sprejet.
Predsednik skupSdine je za glasovanje dlanov kategorije proizvajalcev fonogramov predlagal
SKLEP L0 (deset):'
Sredstva, zbrana za imetnike pravic proizvajalcev fonogramov, katerim ie zaradi
zastaranja poteklo pravno varstvo za uveljavljanje zahtevkov za izplaitlo nadomestila,

se namenijo za zniZanje stro1kov kolehivne organizacije za imetnike pravic

pr oizvaj alcev fono gr amov.Pre5tevalca glasov sta pred glasovanjem razglasila, da je udeleZba nespremenjena. PriloZeno
porodilo preStevalcev glasov izkazuje, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 56
98,25
(Sestinpetdeset) glasov imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov

ali

5

o/o navzodih iz te kategorije. Predsednik skup5dine je
(osemindevetdeset celih petindvajset)
ugotovil, daje bil sklep 10 (deset) sprejet'

Peta

tolka dnevnega reda: Privatno reproduciranie-

Direktor Viljem Marjan Hribar

je

predstavil porodilo

o stanju na podrodju

privatnega

dnevnega reda.'reproduciranja in po razpravi preSel k obravnavanju Seste todke
Sesta toEka dnevnega

reda: Imenovanie v organe upravliania'

ZKUASP skupsdina odloda o
Direktor viljem Marjan Hribar je povedal, da po 25. dlenu
odbora traia 4 (stiri) leta'
imenovanju"6lanov ,rudro*"gu odbora. Mandat dlanov nadzomega
imetnikov pravic proizvajalcev
Statut v g2. dlenu doloda dveletni mandat prvih predstavnikov
mandata je potrebno imenovati
fonogramov v nadzornem odboru. zaradi poteka njihovega
Predstavil je kandidate za
nove tri dlane iz vrst imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov'
fonogramov in predlagani
dlane nadzornega odbora iz vrst imetnikov pravic proizvajalcev
sklep 11 (enajst).'

2-I

proizvajalcev fonogramov predlagal
Predsednik skuP5dine je za glasovanje dlanov kategorije
SKLEP 11 (enajst)t' - - - - -

pravic
za ilane nadzornega odbora se imenujejo naslednji triie predstavniki imetnikov
proizvajalcev
- Goran LISICA------ BoStjan MENART
- Darjo ROTprestevalca glasov sta pred glasovanjem razglasila, da je udeleZba nespremenjena' Prilozeno
predlaganega sklepa oddanih 57
porodilo pre5tevalce, itu.o, irt azuje,daje bilo za sprejem
fonogramov ali 100 (sto) %
(sedeminpetdeset) gla.o, imetnikov pravic proizvajalcev
predsednik skupsdine je ugotovil, da je bil sklep 11 (enajst) sprejet'
navzodih iz te kateglrije.

to
predloge spremenjenega statuta
Direktor zavodaViljem Marjan Hribar je predstavil priloZene
---in ostalih aktov kolektivne otganizacije'predlaganega sklepa o spremembi statuta potrebna vedina
pravic. Nato je za glasovanje skupsdine
najmanj treh detrtin na skupsdini-navzoeih glasovalnih
(dlanov obeh kategorij) predlagal SKLEP 12 (dvanajst):--

Povedal

je, da je za sprejem

- Sprejme se novi Statut IPF, k.o..

(

6
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v

Prestevalca glasov sta pred glasovanjem razglasila, da je udeleZba nespremenjeng. PriloZeno
porodilo prestevalcev glasov izkazuje, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 138
(stoosemintrideset) glasov imetnikov pravic izvajalcev ali 99,28 (devetindevetdeset celih -

iz te kategorije in 57 (sedeminpetdeset) glasov imetnikov pravic
proizvajalcev fonogramov ali 100 (sto) oh navzo(ih iz te kategorije. Predsednik skup5dine je
ugotovil, da je bil sklep 12 (dvanajst) sprejet.-

osemindvajseQ % navzodih

Predsednik skupSdine

je nato za glasovanje dlanov kategorije izvajalcev predlagal SKLEP

13

(trinajst):- Sprejme se nova Pravila o delini nadomestil izvajalcev
Prestevalca glasov sta pred glasovanjem razglasila, da je udeleZba nespremenjena. PriloZeno
porodilo prestevalcev glasov izkazuje, daje bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 138

>$

(stoosemintrideset) glasov imetnikov pravic izvajalcev ali 99,28 (devetindevetdeset celih osemindvajset)Yo navzodih iztekategorije. Predsednik skup5dine je ugotovil, da je bil sklep
1 3 (trinajst) sprejet.'

Predsednik skupldine je nato za glasovanje dlanov kategorije proizvajalcev fonogramov
predlagal SKLEP 14 (Stirinajst)
- Sprejme se nova Pravila o delini nadomestil proizvajalcevfonogramov'
prestevalca glasov sta pred glasovanjem razglasila, da je udeleZba nespremenjena. PriloZeno
porodilo pre5tevalcev glasov izkaz,tje, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 57
(sedaninpetdeset) glasov imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov ali 100 (sto) %
navzodih iz te kategorije. Predsednik skupSdine je ugotovil, da je bil sklep 14 (Stirinajst)
sprejet.'- - -

-Es.

predsednik skup5dine je za glasovanje skup5dine (dlanov obeh kategorij) predlagal SKLEP 15
(petnajst):'
- Sprejmejo se nova Pravila o uporabi nerazdelienih zneskov nadomestil.
pre5tevalca glasov sta pred glasovanjem razglasila, da je udeleZba nespremenjena. PriloZeno
porodilo pre5tevalcev glasov izkaztje,da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 138
(stoosemintrideset) glasov imetnikov pravic izvajalcev ali 99,28 (devetindevetdeset celih -

osemindvajset) % navzodih iz te kategorije in 57 (sedeminpetdeset) glasov iriretnikov pravic
proizvajalcev fonogramov ali 100 (sto) Yonavzo(ihiztekategorije. Predsednik skup5dine je
ugotovil, da jebil sklep 15 (petnajst) sprejet. predsednik skup5dine je za glasovanje skup5dine (dlanov obeh kategorij) predlagal SKLEP 16
(Sestnajst):

7

banine depozite in uporabi teh prihodkov"
- Sprejmejo se nova Pravila o vlaganju v

-'-

razglasila, da j e udeleZba nespremenjena. PriloZeno
Prestevalca glasov sta pred glasovanjem
je
za sPrej em predlaganega sklepa oddanih 138
porodilo Prestevalcev glasov \zkazttie, da bilo
ali 99,28 (devetindevetdeset celih (stoosemintrideset) glasov imetnikov Pravic izvajalcev
e in 57 (sedeminPetdeset) glasov imetnikov Pravlc
osemindvajset) % navzodih iz te kategorij
je
(sto) % navzodih iz te kategorije' Predsednik skuP5iine
prolzvaJ alcev fonograrnov ali 100
ugotovil, dajebil sklep l6 (Sestnajst) sprejet'Predsednik skuP5dine
(sedemnajs,t)

SKLEP
je za glasovanje skup5dine (dlanov obeh kategorij) predlagal

17

poslovanja'
- Sprejmejo se nova Pravtla o stroikih
em razglasila,
Pre5tevalca glasov sta pred glasovanj

daje udeleZba nespremenj ena' PriloZeno

je bilo za spreJem predlaganega sklePa oddanih 139
porodilo pre5tevalcev glasov izkazl$e, da
izvajalcev ali 99,28 (devetindevetdeset celih
(stoosemintrideset) glasov imetnikov pravic
e in 57 (sedaninPetdeset) glasov imetnikov Pravic
osemindvaj set) % navzodih iz te kategorij
je
(sto) % navzodih iz te kategorije. Predsednik skuPSdine
proizvaj alcev fono gramov ali 100
ugotovil, da jebil skleP 17 (sedemnaj st) sPrejet.'

ft

SKLEP 18
e dlanov kategorij e izvaj alcev predlagal
Predsednik skuP5dine je nato zaglasovanj
(osemnajst):----skladih izvaj alcev'
- Sprejmejo se nova Pravila o namenskih
PriloZeno
razglasila, da je udeleZba nespremenj ena.
Pre5tevalca glasov sta Pred glasovanjem
je bilo za sPrejem predlaganega sklepa oddanih 138
porodilo Pre5tevalcev glasov izkantie, da
vic izvajalcev ali 99,28 (devetindevetdeset celih
(stoosemintrideset) glasov imetnikov Pra

Predsednik skuP5dine
osemindvaj set) % navzodih iz te kategorije.
1 8 (osernnajst) sPrejet.

je ugotovil,

da

je bil

skleP

,S
\<

dlanov kategorije proizvajalcev
Predsednik skuP5dine je nato za glasovanje
predlagal SKLEP 19 (devetnajst):-

PY:::

skladih proizvaialcev fonogramov'
Sprejmejo se nova Pravila o namenskih
PriloZeno
razglasila, daje udeleZba nespremenjena'
Prestevalca glasov sta pred glasovanjem
je bilo za spreJem predlaganega sklepa oddanih 57
porodilo Pre5tevalcev glasov izkantje, da
proizvajalcev fonogramov ali 100 (sto) %
(sedeminPetdeset) gl asov imetnikov pravic
je ugotovil, da je bil skleP 19 (devetnajst)
navzodih iz te kategorij e. Predsednik skup5dine
sprejet.'

Osma toika dnevnega reda: Razno

(

8

Predsednik skup5dine

je po

razpravi ob 9:35 (deveti

1YT':=::::= =:=:: =:= =::::=::

uri in petintrideset minut) zakljudil

=: =::=

=:=:::: =::: =:-

Ta notarski zapisnik s prilogami je dne 26.08.2019 (Sestindvajsetega avgusta dvatisoddevetnajst) prebral, odobril in lastnorodno podpisal predsednik skup5dine Davorin Petrid. Ta
notarski zapisnik na podlagi 69. dlena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, St. 2107 ne vsebuje celotnega poteka zasedanja in vseh navedb udeleZencev skupSdine, temved
le pravno pomembna dejstva, ki so dolodena v zakonu. - - -

9lll3)

Priloge:--

-

objava sklica in popravka na spletni strani AJPES,- - - seznam udeleZencev (seznam prisotnih - izvajalci s seznamom pooblastil, seznam'
prisotnih - proizv ajalci fonogramov),' statut in drugi Akti IPF, k.o., sprejeti pri sedmi todki dnevnega reda,'
porodilo pre5tevalcev glasov o izidih glasovanja dlanov kategorije izvajalcev,porodilo pre5tevalcev glasov o izidih glasovanja dlanov kategorije proizvajalcev

-

porodilo prestevalcev glasov o skupnih izidih glasovanja

-

>*:

fonogramov,----

Lastnorodna podpisa:

^\i

Notar Bojan Podgor5ek

W
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Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih
pravic

Vnos iskalnih pogojev

:ill

I

Datum objave:
Konec objave:

I

06.08.2019 14:36

I
I
I

i

D

obj ave

i

4415986

i

i
I

sklic skup56ine kolektivne organizacije

Vrsta objave
,lI
I

Firma

I
I
I

i

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenlje,
k.o.

I

i
i

Maticna Stevilka:

I

1

531 964000

,.i

I

Davbna Stevilka

I
I
I

73602434

I

.Yt

Na podlagi 6. odstavka 24.6lena ZKUASP se objavi

Sklic skupS6ine

Predlogisklepov

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

Domov
O AJPES

Pomod

https://www.ajpes.si/eObj avelobjava.asp?s=6 I &id=44 I 5986

19.08.2019

,

yage L oI /.

Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnth pra\'lc

Kje smo

Kazalo
Elektronsko podPisovanje
eRaCuni

Kataloq informacii javneQa znabaia
PooblaS6ene uradne osebe
Za razvijalce Programske opreme

Cenik storitev
PiSkotki
Pogoji uporabe
Uporabne povezave

"4.

KONTAKT
01

I

477 -42-00,

vsebinska pomo6 (inf o@ajpes'si)

in v petek od 8.00 do 13'00'
V ponedeljek, torek in detrtek od 8.00 do 1 5.00, v sredo od 8.00 do 17.00
01

/

477 -42'27,

tehni6na pomod (cpu@ajpes'si)

Vsak delavnik od 8.00 do 1 5.30, razen ob petkih od 8'00 do 14'30'
lzberite izPostavo AJPES

javnopravne evidence in storitve
copyright (c) 2019, AJPES, Agencija Republike Slovenije za

(

hffnq.

//*mrw

ei

nes

si

/eohi ave/ohi ava. a sn?s:6 1 &i d=44 I 5 9 86

19.08.2019
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Ljubljana, 6. avgust 2019

Na podlagi doloEilZakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASp) in na podlagi

\$

Statuta lPF, k.o. sklicujem
sejo SkupIEine lPF, k.o.,
ki bo v petek, 23. avgusta 2018, ob 8.30 v prostorih lPF, k.o., Smartinska cesta 152, Ljubljana.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje skupiiine
2. PoroEilo nadzornega odbora, sprejem Letnega porotila za poslovno leto 2018 in sprejem
poslovno-finandnega naErta za poslovna leta 2019, 2020in202L

3. lmenovanje revizorja
4. Namenski skladi
5. Privatno reproduciranje
6. lmenovanje v organe upravljanja
7. AktilPF, k.o,
8. Razno

q9

Viljem Marjan Hribar

direktor
POSEBNO OPOZORILO

Navzoinost ob zadetku seje skup5iine je zaradi ugotavljanja sklepdnosti nujna. Clani, ki bodo zamudili zaletek seje, ne bodo
mogli sodelovati pri odloEanju.
V skladu s 45. Elenom statuta morajo Elani svojo udelelbo na seji skuplline prijaviti pisno ali osebno v Easu uradnih ur
kolektivne organizacue najprejT dni in najpozneje 3 delovne dni pred sejo skuplEine, pri Iemer Steje najava za pravo|asno le,
v kolikorjo kolektivna organizacija prejme do izteka uradnih ur na dan, ko iztele rok, v kolikor pa rok izteleha nedelovni dan,
pa mora kolektivna organizacija najavo
v dasu uradnih ur na dan pred iztekom
roka.

Gradiva za sejo skupiEine so objavljena na spletni strani ADMISS (httos://admiss.ipf.sil, razdelek
Dokumenti), v Easu uradnih ur pa jih po predhodni najavi lahko prevzamete tudi na sedeiu lpF, k.o.,
Smartinska cesta 152, Ljubljana.
Poslano

.
.
.

il

Elanom Skupiiine lPF, k.o.
Uradu Republike Sloven'lje za intelektualno lastnino
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

IPE l.o.
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I
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Dnevni red in predlogisklepov
SEJA SKUPSEINE IPF, K.O.
23. 8. 20L9,8.30, prostori tPF, k.o., Smartinska cesta 152, Liubliana

Predlog dnevnega reda:
Otvoritev seje skuplIine

1.
2.

PoroEilo nadzornega odbora, sprejem Letnega porodila za poslovno leto 2018 in sprejem
lovno-fi na nEnega na 6rta za pos lovna leta 20 19, 2O2O in 2O2L
lmenovanjerevizorja
Namenskiskladi
Privatno reproduciranje
lmenovanje v organe upravljanja
Akti tPF, k.o.
pos

3.
4.
5.
6.
7.
8. Razno

$

Splo{no dolotila o glasovanju na skupltini:
Vsoko posamezna vrsto oz. kategorijo imetnikov provic odbeo bieno od druge vrste oz.
kotegorije i metnikov provic.
V kolikor Zokon o kolektivnem uprovljonju ovtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) ali Stotut tpF,
k.o. ne dobeotu drugaie, vsako vrsta oz. kotegorijo imetnikov pravic odloia z veiino prisotnih
glosov posomezne vrste oz. kotegorije imetnikov provic.
O vprolaniih, kise nonolajo no posomezno vrsto oz. kotegorijo imetnikov provic, odlotojo samo
tlonite vrste oz. kotegorije imetnikov provic.
O vproloniih, ki se nanolojo no kolektivno orgonizocijo kot celoto in o vprolanjih, ki zadevajo

'

-

-

'

+

obe vrsti oz. kotegoriii imetnikov provic, odlola vsoko vrsto oz. kotegorija imetnikov pravic
posebei, odloEitev po je sprejeta, ee je s potrebno veEino potrjeno pri obeh vrstah oz.
kotegorijoh imetn ikov provic.

Ad 1 - Otvoritev seie skup5Eine
Skladno s 30. ilenom Statuta lPF, k.o. sejo vodi predsednik skupSdine. Predsednik skup5iine v skladu
45. 6lenom Statuta podpiSe zapisnik. Glede na navedeno skupidina sprejme:

O

s

sklepu se glosuje sklodno s splolnimi doloCili o glasovanju na skupltini.

(

r

IPI

k.o.

I

iltfri,ilfiiiu'tsr-,unij,

I

I:il8gl#f

Bff I

B;llf".jf*i,

I

lfl;nf;dflf,*u"*r.

r

(ipJ

)

Za nemoteno tehnidno izvedbo skupSiina

O

))

potrditudi preitevalca glasov. Sprejme

se:

sklepu se glosuie skladno s sploinimi do locili o glosovanju no skuPiiini.

se:
SkupiEina potrditudi zapisnikarja, ki mora biti skladno z 32. Elenom Statuta lPF, k.o. notar' Sprejme

O sklepu se glasuie sklodno s sploinimi doloeifi o glosovoniu na skuPltini.

poroEila za poslovno leto 2018 in sDreiem
Ad 2 - poroEilo nadzorneea odbora. spreiem Letneea

v!

poslovno-finanEnega nalrta za poslovna leta 2019. 2020 in 2021
najpozneje osem
skladno s 1. totko 25. ilena zKUAsp skuplEina sprejme letno poro6ilo, o iemer odloEa
ZKUASP)'
(7.
Elena
40.
toika
poslovnega
leta
mesecev po koncu

O

sklepu se glosuie sklodno s sploinimi doloeifi o glosovo nj u no sku Plii ni.

naErt, ki
Skupiiina skladno s 1. Elenom pravil o stroskih poslovanja potrjuje poslovno-finandni

ga

pripravi poslovodstvo'

O sktepu se glosuie sklodno s splolnimi dolotili o glosovoniu no skupltinl.

Ad 3 - lmenovanie revizoria
da se
skladno s 1. toEko 25. Elena ZKUASP skupSEina odloia o imenovanju revizorja. Predlagamo,
izvedbo revizije za poslovno leto 2019 imenuje druiba Deloitte revizija d'o'o'

za

O sklepu se glasuie skladno s sploinim i dololilio glasovonju no skupiiini.

Ad4-Namenskiskladi
Skladno s 69. ilenom Statuta lPF, k.o. ima kolektivna organizac'rja oblikovana
Namenski sklad izvajalcev in
Namenski sklad proizvajalcev fonogramov

fl

rfE

r.u.

I

ixt*ffliHu'isr*"nijo

I

T;r38318;il38i

I
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I

]5"1'

E
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))
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I
Kolektivna organizacija lahko za namenske sklade nameni najveE 10 % zbranih avtorskih honorarjev

Skladi so lodena namenska sredstva, oblikovana za namen spodbujanja kulturnoumetniSkega
ustvarjanja in raz5irjanja novih avtorskih del na podrodjih, pomembnih za ohranjanje kulturne
raznolikosti, pri Eemer morajo sredstva prejeti 3e neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivaliSiem v
RepublikiSloveniji, aliza socialne ali izobraievalne namene avtorjev

s

stalnim prebivali5Eem v Republiki

Sloveniji.

\$^
doloiili o glosovonju na skupiiini, pri iemer je potrebno
upoitevoti, da viiino vplatilo v nomenski sklad doloii skupiiina z veiino najmanj treh tetrtin na
skupltini navzoiih glosoval nih provic,

O sklepu se glosuje sklodno s sploinimi

Skladno s Pravili o namenskih skladih vsaka vrsta oz. kategorija imetnikov pravic sama doloii
vsakokratno lrpanje sredstev sklada, ki lahko poteka tako, da sredstva v postopku, ki ga dolodi pred
Erpanjem sredstev, deli vsaka vrsta oz. kategorija imetnikov pravic sama oz. po svojih predstavnikih ali
preko tretjih oseb, ki se jim sredstva dodelijo bodisi na podlagi poimenskega sklepa vsake vrste oz.
kategorije imetnikov pravic bodisi na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki jih doloEi vsaka vrsta oz.
kategorija imetnikov pravic.

\-

dolotili o glosovonju no skupiiini, pri iemer je potrebno
upoitevati, do se vproionje nanaia le no imetnike provic izvojolcev in zoto o predlogu sklepo

O sklepu se glosuje sklodno s sploinimi

glosujejo le imetniki provic izvojalcev.
Skladno s 3. Ilenom Pravil o uporobi nerazdeljenih zneskov nadomestil, ki so po preteku petih let ostala
nerazdeljena, se ta porabijo za namene, doloEene v 3. odstavku 33. ilena ZKUASP, lahko pa tudi za

zniianje strolkov kolektivne organizacije, o Eemer odloEa vrsta oz. kategorija imetnikov pravic, na
delilno maso katere se nerazdeljena nadomestila nana5ajo.

s splolnimi dolo1ili o glosovanju no skupltini, pri temer je potrebno
upoltevati, do se vprolonje nanola le na imetnike provic izvojolcev in zoto o predlogu sklepo

O sklepu se glosuje sklodno

glasujejo le imetniki provic izvojalcev.
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doloiili o glosovonju no skupleini, pri Cemer ie potrebno
no imetnike provic proizvoiolcev fonogramov in zoto o
le
upoitevoti, do se vpralonie nonoio
predlogu sklepo glosujejo le imetniki provic proizvoiolcev fonogromov.
O sklepu se gtosuje sklodno s sploinimi

Ad 5 - Privatno reProduciranie
Pod to

toiko ni sklepa, podano bo porodilo o stanju

gL-l

Ad 6 - lmenovanie v organe upravliania
Glede na to,
Skladno s 25. Elenom ZKUASP skupitina odloEa o imenovanju Elanov nadzornega odbora.
proizvajalcev
pravic
predstavnikov
imetnikov
prvih
mandat
da
doloEa,
da Statut lpF, k.o. v 82. dlenu
2 leti, je
fonogramov v nadzornem odboru traja zaradi zamika menjave Elanov nadzornega odbora
potrebno imenovati nove tri Elane iz vrst imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov.

postopku, opravljenem med
Opomba: v skladu s 53. Clenom Statuta lPF, k.o. predloge v elekcijskem
zbira poslovodstvo
dlani skupi6ine 5e pred sklicem seje, na kateri bodo potekale volitve oz. imenovanja,
roku, ne bodo
po
prispeli
navedenem
Predlogi,
skuplEine.
do tri delovne dni pred objavo sklica seje
in kratko
potrdilo
nekaznovanosti
o
kandidata,
priloiiti
soglasje
upoitevani. K predlogu je potrebno
biti
ne
more
ki
oseba,
imenovana
predstavitev kandidata. Za Elana nadzornega odbora ne more biti
gospodarske druibe'
dlan organa vodenja ali nadzora, v skladu z zakonom, ki ureja

r\
al

sl
MENART

. ': Darjo ROT

pri iemer ie Potrebno
O sklepu se glosuje sklodno s sploinimi dolotili o glasovaniu na skupiiini,
in zoto o
izvojolcev
imetnike
le
no
fonogramov
Pravic Pro,
upoitevoti, do se vProlonie nonalo
,

predlogu sklepa gtosuiejo le imetniki provic proizvoiolcev fonogromov.

Ad 7 - Akti lPF. k.o.

prejel Seznanitev z dejstvi
lpF, k.o. je dne 26. 3. 2019 s strani Urada RS za intelektualno lastnino (URSI L)

in okoliStinami v zvezi z uskladitvijo kolektivne organizacije z Zakonom o kolektivnem upravljanju

predpisanem roku.
avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). lPF, k.o. se je o navedeni seznanitvi izrekel v
z ZKUASP, zato
neskladnosti
doloEene
na
opozoril
k.o.
lPF,
v svoji seznanitvije URSIL v obstojeEih aktih
predlagamo
nove
akte:
skladno s 25. dlenom ZKUASP skupiEiniv sprejem

It

IPF,{I.

I
I

Smrrtinska tsz,
rooo Ljubljana, Slorcnija

I
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F: +386 r 52 72

E:
s:

infcr@:iPf.qi

wr.lPl.sr

I

I

IUat.

IDa

tr

)

e

')

I

O sklepu se glosuje sklodno s sploinimi dotoiili o
no skupiiini, pri iemer je potrebno
upoitevoti, do Stotut sprejme skupiiino z veiino nojmanj treh ietrtin no skupitini navzoiih

glosovolnih provic.

O sklepu se glosuje sklodno s sploinimi dotoiiti o glosovonju no skupiEini, pri iemer je potrebno
upoitevati, do se vpralonie nonoio le no imetnike pravic izvojolcev in zoto o predtogu sklepa

glasujejo imetniki provic izvajalcev.

-f

SKLE P'

O sklepu se glasuje sklodno s splolnimi dolotili o glasovanju no skupltini, pri temer je potrebno
upoitevati, do se vproionie nonoio le imetnike pravic proizvajalcev fonogromov in zato o predlogu
sklepa glosujejo imetniki provic proizvajolcev fonogramov.

\r

O

sklepu se glasuje sklodno s splolnimi dololili o glosovanju na skupitini.

O

sklepu se glosuje skladno s sploinimi doloEili o glosovonju na skupilinti.

O

sklepu se glosuje sklodno s sploinimi doloiilio glosovonju na skupitini.

s splolnimi dolotili o glosovonju na skupicini, pri demer je potrebno
upoitevoti, da se vpraSonje nanolo le no imetnike pravic izvojolcev in zoto o predlogu sklepo
glasujejo le imetniki provic izvojalcev.
O sklepu se glasuje sklodno

O sklepu se glasuje sklodno s splolnimi dolotili o glosovanju no skupliini, pri temer je potrebno
upoltevati, do se vpralanje nanola le no imetnike pravic proizvajalcev fonogramov in zato o
predlogu sklepa glosujejo le imetniki pravic proizvajalcev fonogramov.
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Ad 8 - Razno

Nigradiv.

Viljem Marjan Hribar, direktor
Ljubljana, avgust 2019
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Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih

pravic

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:

-(.

I

,07.08.2019 11:16

Konec objave:
D

4416534

objave:

sklic skupSdine kolektivne organizacije

Vrsta objave

*ft

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije,
k.o.

Firma

I

Mati6na Stevilka

I

Davcna Stevilka

:73602434

1

531964000

Na podlagi Sestega odstavka 24. ebna ZKUASP se objavlja popravek sklica skup56ine:

Popravek sklica skupicine

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

Domov
O AJPES

Pomod

https ://www. ajpes. si/eobj ave/obj ava.asp?s=6 I & id:441 653 4

19.08.2019

pravic
Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih
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Kje smo

Kazalo
Elektronsko PodPisovanje
eRaduni

Katalog informacij javnega znacaja
PooblaSdene uradne osebe
Za r azviialce Pro gramske opreme

Cenik storitev

.

Pi5kotki
Pogoji uPorabe

tlE

Uporabne Povezave

KONTAKT
01

/

477 -42-00, vseb

i

n

ska po moc (inf o @ajpes'si)

V ponedeljek, torek in 6etrtek od 8.00 do
01

/

477 -42-77,

1

5.00, v sredo od 8.00 do 17'00 in v petek od 8'00 do 13'00'

tehni6na pomoi (cpu@ajpes'si)

14'30
Vsak delavnik od 8.00 do 1 5.30, razen ob petkih od 8'00 do
lzberite izPostavo AJPES

,F
*javnopravne evidence in storitve
copyright (c) 2019, AJPES, Agencija Republike Slovenije za

(

*
^

.1 n . 1-a rl aEa

A

10 nQ

?nlq

))
)

fipf

\*
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Skupltlne IPF' k'o
o popravku datuma (letnlce) skllca sete

Dne6.8.20lgjebilnaspletnistraniAJPEsobjavljensklicsejeSkupitinelPF,k'o,znapaEnonavedenim
k'o'
izvedbe navedene seje Skup3Eine IPF'
datumom (23. avgust 2018)

2019, ob 8.30 v prostorih IPF' k'o''
pravilen datum sklica seje skupsEine lpF, k.o. Je petek, 23. avgust
Smartinska cesta 152, Ljubljana'

pravilni'
Vsi ostali podatki, navedeni v sklicu so

Viljem Marjan Hribar

direktor lPF, k'0.
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SEZNAM P RISOTN rH NA SEJr SKUpSErrur tpF, k.o. (TZVAJALCT)
Sifra

Naziv

5t. glasov po
5t. glasov pooblastilu

Ulica in hllna 5t.

Krai

Driava

UUBUANSKA CESTA 88

3000 CEUE
1241 KAMNIK

SLOVENIJA

1

0

UUCA ANDRUA SMOLNIKARJA 8

SLOVENIJA

74

249 SRAKA ANDRB
334 BENKO AIES

73

OB UUBUANICI 90

10fi)

SLOVENUA

1

0

MEDENSKA 54

SLOVENUA

13

335 BERNIK BOGATAJ BORUT

t2

POUE 8

SLOVENIJA

1

393

0

POUEDEISKA 5

1210 UUBUANA-SENTVID
4226 ztRt
1(nO UUBUANA
1217 VODTCE
3320 VELENJE
1231 UUBUANA-CRNU'E

SLOVENIJA

1

0

SLOVENIJA

43

42

SLOVENUA

1

0

SLOVENIJA

1l

0

89 DERMOL

2!9

BOSTJAN

ZORE DUSAN

KRIZAJ JANEZ

1953

DAVORIN

2108
2267 MEDIK MASA
4276 MENART BOSTJAN

BUKOVICA 58
KARDEUEVTRG 1
CESTA 24. JUNIJA 37

UUBUANA

VATVASORJEVA ULICA 1

1OOO UUBUANA

SLOVENIJA

1

15905 ZUPAN MARJAN

0

VIRJE 9

4290 rRztc

SLOVENIJA

1l

16135

0

LUDVIK

TRSTENJAXOVA ULICA 27

9OOO MURSKASOBOTA

SLOVENIJA

1

28599

ZDRAVKO

0

KVEDROVA 8

6000 KOPER/CAPOD|STR|A

SLOVENIJA

1

0

a

STRAN 1 OD 1

22.OKTOBER 2017

SEJA SKUPSCINE lPF, k.o. (IZVAJALCI)
11015 Zelrzrutr
306 2rrrzrutren

ouSeru

1530 Zeruro

DANILO

7735 Ze runv
7136 Ze ruev
2354 Zrvanr
740 Zcrurue n

MARKO
BARBARA
ALEKSANDER

VID

1072 2aun

oeeo

1829 Zcun

NADA

15896 ZrsrRNR

MAJA

12581 2roRrurr
279 Zre oru

KAJA

2152 ZrxovSe r
20992 Zrrutr
2357 ZrvKoViE

ZLATKO'
JASNA

1389 ZrvrovtC

Zenro

5L76
18789
5048
281

Zi:rr.
Znus

unSrR

DAVORIN
LOTI

NrDERte

6-R{-

BARBARA

Zul6

DEJAN

METOD
LEON

29544 zuN-Ea
3311 Zunrit

aruZe

luZek

KAREL

rnrs

4526 ZuZrN
72

NASTJA
JURIJ

2000 zutrdc

361

MlA
MARJETKA

12427 ZoEAn
3343

rualnZ
SIMON

471 Zoe4ru
4512

MARKO

lrltx
ititx

a379 Zr,rroeniE - rltrux
5551

*.

ALES

ilEiE-

MARTIN
MARTIN

DArf

A

Po PooBl-ASCemcu

F
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VIUEM

PP BA

BORIS

PP BA

L78t GOR'ANC

KLEMEN

PP BA

2633 HAFNER

VALTER

PP BA

4567 JAMNIK

Zrca

9267 MLAKAR

MATEJ

455 8 OBLAK

BORIS

PPBA \
PPBA I
PPBA I

DAMUAN

PP BA

47 2

osLAr

MIHA

PP BA

22C 8

BRANE

PP BA

396 1

FnrFZtf

ROBERT

PPBA

45C 2

one$en

BORUT

PP PD

MAJDA

PP PD

LARA

PPPD ,
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1

SEVSEK

68 BARUCA
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BORIS

PP PD

SIMON

PP PD

ANDREJA

PP PD

1954

MIROSLAV

PP PD

L724 DOBLEKAR

BRACO.

348 deueRtqtr

YORDAN STEFANOV

PP PD

936 HUDNIK

IVAN

PP PD

474 ,AzBtNSEK

G

L952 GANCHEV

R

PP PD

RENATA

PP PD

1566 JURAK

TOMISLAV

PP PD

34L9

aReNKO

PP PD

2080 KLA

BRANIMIR

PP PD

58t7

FRANKO

PP PD

11153 JEZA

KLEVA

PP PD

5664 KOBLER
3541 KOREN
467 LESJAK

MIHA

PP PD

B

PP PD

VINCENC

PPPD \

JANEZ

PP PD

rurSo

PP PD

2euro

PP PD

181 MILER

FREDI

PP PD

4t6

sneexo
ToMAZ

PP PD

LOVRO

PP PD

11164 MAJCEN
464 MAROLT
EK

6274 ME
4500 M
PAJK

UST

qtzl SMRKE
stql RAC
3005 Snnc

s
T

t
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PP PD

436 SKAZA
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F

869

244 RAVBAR

T
T
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vKo

22Ll gLAZIe

2629 pnrete
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k.o. (IZVAJALCI)

PERGER

1985

53

GORAN

PP PD

rcLe

PP PD

MARKO

PP PD

EJ

K

282 NOVA
2543 KAP

N

PP PD

FRENK

PP PD

TONI

PP PD
E

5573

ALADi-

56

DROJA

27942

K

4505 AVBEU

PP PD

DAVORlN

453
10337 RAMPRE

PP PD

PP PD

BELNIK

128789

|

PP PD

MATEJ

473 VIDOVI

PP PD

ROK

BENTAR

2102

PP PD

PP PD

DANIEL

PP PD-/

IVAN

PP

TUGOMIR

PP ZD

DANIEL

PPZD

ZD\

PPZD

J

LUA

PP ZD

325

VBEU

27940

BERLIC

ZDRAVKO

PPZD I

BR

MARKO

PP ZD

BURJA

FRANC

PP ZD

9169

342

PP ZD

345 CERAR

892

CIGLAR

489 DJUMBER
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SEJA SKUpsetNE tpF,
358 oosnre
87 DORIE

ZLATKO

k.o. (!ZVAJALC|)
PPZD

BOSTJAN

PPZD

1223 GERLUSNIK KOLSEK

NATALUA

PPZD

1808 GORISEK

SIMON

PPZO

1189 HERCOG

SONJA

PPZD

2940 HOMAN

ANTON

PPZD

2232 JUREEIE

ANDREJ

PPZD

2234 JUREEIE

MITJA

PP ZD

4503 JURMAN

ALES

PP ZD

2977

SAMO

PP ZD

DARKO

PP ZD

KEEKES

151 KEGL

9255 KOMPARE

DOMEN

PP ZD

2s28 KOMPARE

FRANC

PP ZD

NINA

PPZD
PPZD

4558 KOMPARE VOLASKO
145 KORPAR

MILICA

20482 KOVAE

DOMEN

20479 KOVAE

TOMAZ

PPZD
PPZD

LADISLAV

PPZD

STANKO

PP ZD

24tL KOVAEIE
157 KREGAR
KRT

AMBROZ

PP ZD

27947

KRT

JOZEF

PP ZD

27939 KRT

MATEJ

PPZD

2277
27944
27938

KRT

PRIMOZ

PPzD

LESKOVEC

JERNEJ

LESKOVEC

PRIMOZ

PPZD \I
PPZD
PPZD

ROBERT

20L MAREIE
2624 OMAHNA

ANTON

PPZD
PPZD
PPZD

JANEZ

PPZO

414 OMAHNA

20480 OMAHNA

DOLORES
GORAZD

24ru

PPZD

FRANC

PPZD
PP ZD

4504

PER

4564

PETEK

MAJA

220

PETEK

VIKTORUA

PP ZD

ANDREJA

PP ZD

2337 PtNOne
9289 PODLIPEC

SLAVKA

PPZO

2236 POGLA'EN

DARKO

PPZD

5663 POLA'NAR

ALES

PP ZD

1009 POUANSEK

DANIJEL

PPZD

239 POUANSEK

RUDI

PPZD

MARJAN

PPZO

FRANCI

ANTON

PPTD
PPZD

274 LIVNIK

MATJAZ

PP ZD

1897 STELE
1034 STOPAR

PRlMOZ
FRANCI

5492 SANTL

RUDOLF

PPZD
PPZD
PPZD

2235

EMIL

PPZD

27943 POTOENIK
558 PUSNIK
15254 RAJK

INKEC

1188 URANJEK
183 VALENKO

MASA

PPZD

TOMISLAV

PPZD

rt1

1

27937

203 LIPUS MAREIE
4540 MAJCEN
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STRAN 59 OD 60

SEJA SKUpsetNE tpF,

k.o. (|ZVAJALC|)

1813 VAVPETIE

sAs0

PPZD

3425 VEBER

KLEMEN

PPZD

BRIGITA

PPZD

222 VRHOVNIK DORIE
46L7 ZAGOZEN
272 ZGONC

UROS

PPZD

MARJAN

PP ZD

PPaD

I

11

9328lZHrDAN

TJASHA

4553 ZORE

GREGOR

PPZD

4555 ZORE

MATEJ

PPZD

891 ZORJAN

JANEZ

PPZD \\

889 ZORJAN

STANKO

PPZO

890 ZORJAN

ZVONKO

PPZD

71744 VRHOVNIK

TOMAZ

PP ZD
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STRAN 60 OD 60
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SEZNAM PRISOTNIH NA SE t SKUpsetNE tpF, k.o. (pRotzvAJAtctFoNoGRAMOV)
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STOVENIA

UUEUANA

SLOVENIA

2OOO MARIBOR

SLOVENIA

5

IOOO UUBUANA

STOVENIA

1

10

0

0

CESTA 11
NEVENXA

NIxATRGOVII{A

1OOO UUBUANA

11

GORAN

GLASBENA

,l

ULICA 22

uUcA 11

1OOO UUBUAITA

1l

STOVENIA

10

1OOO

UUEUANA

SI.OVENIA

1

o
0
0
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STRAN 1 OD 1
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#
Na podlagi 1. odstavka 25. dlena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in soiodnih pravic
(ZKUASP) je SkupSEina lPF, k.o. na svoji seji dne 23.08.2019 (triindvajsetega avgusta dvatisoddevetnajst) sprejela naslednji

-

-STATUT

- - - - 1me in sedei

ter poslovni naslov-

1.

dlen'

lme kolektivne organizac'rje se glasi: Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in
fonogra mov Slovenije, k.o. (v nada ljeva nju: kolektivna organizacija ) - - - -

proizvajalcev

"

.f

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 naslov 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/alitujimi krovnimi zdruienji
poslovodstvo dolodi uradne ure kolektivne organizacije in podatek objavi na svoji spletni strani.- - - - -

-Namen in cilj delovanja

{

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).'

Namen

in cilj delovanja kolektivne

- - Vrsta varovanih del in vrsta pravic, ki

jih kolektivna organizaclja upravlia'

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 priobEitvi fonograma;- - - - pravica reproduciranja fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo; - - pravica dajanja v najem fonogramov;--------

-

pravica reproduciranja in pravica javne priobEitve fonogramov
sporodil, ki trajajo do 60 (Sestdeset) sekund

1

v

okviru propagandnih

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. Deiavnost

Kolektivna organizacija v okviru svoje dejavnosti:- - - 1. dovoljuje uporabo del iz repertoarja pod podobnimi pogoji za podobne vrste uporabe;- - - - - Z. se v'dobri veri pogaja z reprezentativnimi zdruienji uporabnikov in z njimi sklepa skupne

3.
4.
5.

E.

7.
g.
9.

sporazume;
objavlja skupne sporazume in obveSda uporabnike o veljavnih tarifah;
sklepa in objavlja sporazume o zastopanju s tujimi kolektivnimi organizacijami
nadzoruje uporabo varovanih fonogramov iz svojega repe
uporabnikom izdaja raEune za uporabo varovanih fonogramov iz svojega repertoarja, zbira

:N

nadomestila za njihovo uporabo in jih izter
dodeljuje zbrana nadomestila upraviEenim imetnikom pravic v skladu z vnaprej dolodenimi
pravili o delitvi in izpladilu zbranih nadomestil
izplaEuje dodeljena nadomestila upravidenim imetnikom pravic in---skladno z dovoljenjem pristojnega organa uveljavlja varstvo pravic izvajalcev in proizvajalcev
fonogramov pred sodisEi in drugimi driavnimi organi ter o tako uveljavljenih pravicah

-1:'31"-1lT::i',IT

l':l:':::::--:-::---:-----------:-:-:---:::------------:

prejlnji odstavek lahko kolektivna organizacija opravlja administrativno-tehniEne naloge
v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic iz 5. do 7. toEke prejBnjega odstavka za drugo kolektivno
Ne glede na

organizacijo

Kolektivna organizacija lahko izvajanje svojih administrativno-tehnidnih nalog v zvezi s kolektivnim
upravljanjem pravic iz 5. do 7. todke 1. odstavka tega Elena prenese na drugo kolektivno organizacijo
ali gospodarsko druibo.

Nadzor nad zunanjim izvajalcem izvaja poslovodstvo. Pogodba z zunanjim izvajalcem vsebuje naloge,
ki jih kolektivna organizacija prena$a na zunanjega izvajalca. Pogodba in njena sprememba zadne
veljati, ko jo potrdi skup5tina z veEino najmanj treh detrtin na skup5dini navzodih glasovalnih pravic. O
odpovedi pogodbe z zunanjim izvajalcem odloEa poslovodstvo.

Kolektivna organizacija pri svojem poslovanju ne uporablja iiga, Stampiljke ali peEata
--

5.

dlen'

lmetnik pravic lahko individualno upravlja pravico za javno predvajanje dolodenega neodrskega
glasbenega dela z dolodenim fonogramom, ie je imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih
pravic za ta naEin uporabe.
tmetnik pravic lahko uveljavlja izjemo iz prej5njega odstavka, de kolektivno organizacijo o tem obvesti
najpozneje 15 (petnajst) dni pred javnim predvajanjem posameznega fonograma

*
2

S_

-i/

#

je v primeru uporabe fonogramov, za katere je uveljavljena izjema pb tem dlenu,
kolektivni organizaciji dolian fonograme ustrezno prijaviti in v skladu s 4. odstavkom 4g. dlena
Uporabnik

ZKUASP posredovati podatke

o uporabljenih fonogramih (ime fonograma, ime izvajalca, Eas oziroma
datum in ura predvajanja, Stevilo predvajanj). V kolikor se naEin posredovanja podatkov po tem
odstavku natandneje doloia s skupnimi sporazumi, sklenjenimi z reprezentativnimi zdruienji
uporabnikov, je pri posredovanju podatkov potrebno upoltevati tudi dolodila skupnih sporazumov.--Organi upravljanja
--

7.

Elen.

Kolektivna organizacija ima naslednje organe

-

skupiEina;---poslovodstvo in'

nadzorniodbor.'
SkupBEina'

{
8.

dlen'

Skup5dino sestavljajo vsi dlani kolektivne organizacije, ki so glede na vrsto imetnikov pravic razvrSdeni
v dve kategoriji:'- - - -

-

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

lmetnikovo neposredno uveljavljanje pravic pri kolektivni organizaciji ima vedno prednost pred
uveljavlja njem iste pravice pri ko lektivni orga nizaciji po poobla5Eencu.'Pogoji za tlanstvo - izvajalci-

s

-

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 prebivali5€e alifirma in

2.

b. davdna Stevilka, in- - - -

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
je
b. imetnik pravic izvajalcev na izvedbah posnetih na najmanj 10 (deset)fonogramih.--

ali----

:----

- - -'Definicija izvornega imetnika pravic izvajalcer

lzvorni imetnik pravic izvajalcev je tisti izvajalec, katerega lastna izvedba
izdanem za komercialne namene

3

je posneta

na fonogramu,

'Defi nicija neizvornega imetnika pravic izvaia lcerr

Neizvorni imetnik pravice izvajalcev je tista fizidna ali pravna oseba, ki je pravice izvajalcev pridobila
izkljuEno na podlagi pravnega posla alisodne odlodbe.-

-Glasovalne pravice - izvajalci

Stevilo glasov na seji skupl|ine se dlanom iz vrst imetnikov pravic izvajalcev dodeljuje v skladu z
(ena) glas,
dolo6ili tega statuta, pri temer ima posamezni Elan iz vrst imetnikov pravic izvajalcev po 1
imetnikov
masi
v
delilni
dodatne glasove pa pridobi na podlagi povprednega doseienega deleia
pravic izvajalcev iz zadnjih treh rednih letnih delitev, pri demer:imetnik pravic izvajalcev s povpreEnim deleiem od 1 (ena) % do 2 (dva) % dobi 4 (5tiri)
dodatne glasove,'
imetnik pravic izvajalcev s povpretnim deleiem veE kot 2 (dva) % pa dobi dodatnih 9 (devet)

-

-

Er-

glasov.

prva redna letna delitev je prva delitev nadomestil za doloEeno obraEunsko obdobje.
poslovodstvo obvesti ilana iz vrst imetnikov pravic izvajalcev o Stevilu glasov po postopku in na nadin
ter pod pogoji, ki jih ta statut doloda za obveltanje o vdlanitvi oz. prenehanju dlanstva v kolektivni
organizaciji.

ee se imetnik pravic velani v kolektivno organizacijo na novo, ga poslovodstvo skupaj z obvestilom o
vdlanitvi obvesti tudi o njegovem trenutnem $tevilu glasov za glasovanje na sejah skupldine.'
Pogoii za ElansWo - proizvajalci fonogramou

--

---

-13. Elenelan 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. ilena tega Statuta, de

kumulativno:'-----

1.
2.

kolektivniorganizacijipredloiipooblastilo za upravljanje z najmanj naslednjimipodatki:----a. osebno ime in prebivalisEe alifirma in sedei,
davdna Stevilka, in- - - izpolnjuje 5e najmanj enega od naslednjih pogojev:

b.

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

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

€lasovalne pravice - proizvaialci fonogramov-

Stevilo glasov na seji skupSEine se dlanom iz vrst imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov dodeljuje
v skladu z dolodili tega statuta, pri demer ima posamezni dlan iz vrst imetnikov pravic proizvajalcev
fonogramov po 1 (ena) glas, dodatne glasove pa pridobi na podlagi povprednega doseienega deleia v
,,}
4

r
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imetnik pravic proizvajalcev fonogramov s povprednim deleiem od 1 (enal % do 2 (dval o/o
dobi 4 (Stiri) dodatne glasove,imetnik pravic proizvajalcev fonogramov s povpreEnim deleiem vet kot 2 (dva) % pa dobi
dodatnih 9 (devet) glasov.Prva redna letna delitev je prva delitev nadomestil za dolodeno obradunsko obdobje.--

Poslovodstvo obvesti imetnika pravic proizvajalcev fonogramov o Stevilu glasov po postopku in na
nadin ter pod pogoji, ki jih ta statut doloda za obve5ianje o vdlanitvi oz. prenehanju dlanstva v
ko lektivni orga nizaciji.

ee se imetnik pravic vilani v kolektivno organizacijo na novo, ga poslovodstvo skupaj z obvestilom o
vdlanitvi obvestitudi o njegovem trenutnem Stevilu glasov za glasovanje na sejah skupSdine

t

'-

Evidence o Elanih in njihovih varovanih fonogramih

Stele se, da je bila s pooblastilom imetnika pravic kolektivni organizaciji dana proSnja za dlanstvo v
kolektivni organizaciji, razen ie imetnik pravic izrecno navede, da ne ieli postati Elan kolektivne
organizacije. Kolektivna organizacija o proSnji imetnika pravic, da postane dlan, odlodi v roku 30
(trideset) dni od prejema pooblastila. ee kolektivna organizacija zavrne pro5njo za dlanstvo, imetniku
pravic pisno obrazloii zavrnitev

'15.

dlen-

-

Kolektivna organizacija aiurno vodi evidenco dlanov, ki vsebuje:osebno ime in prebivaliSEe ali firmo in sedei Clana,

-

r

-

druge kontaktne podatke za namen identifikacije in lociranja imetnika pravic (npr. telefon,
elektronski naslov ...), - - davdno 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 elani kolektivne
organizacije ali ne izpolnjujejo pogojev za 6lansWo v kolektivni organizaciji.

Evidenci ilanov in imetnikov pravic mora kolektivna organizacija brez podatkov o prebivali5du,
davdne Stevilke fiziEne osebe in kontaktnih podatkov objaviti na svoji spletni strani tako, da sta
dostopni dlanom kolektivne organizacije in imetnikom pravic, katerih pravice kolektivno upravlja,
kakor tudi pristojnemu organu.Osebne podatke iz prvega odstavka tega Elena, vkljuEno z drugimi podatki, potrebnimi za izplaEilo
nadomestil in z njimi povezanimi dav6nimi obveznostmi, so dolini Elani posredovati kolektivni
organizaciji tudi brez njenega izrecnega poziva, prav tako pa so jo dolini alurno obveidati tudi o vsaki
spremembi teh podatkov.- - - -- - -

5

elani in tudi drugi imetniki pravic na fonogramih so dolini kolektivni organizaciji v fim krajSem dasu
posredovati podatke o fonogramih, ki omogoiajo identifikacijo fonograma ob njegovi uporabi in
dodelitev nadomestil upravidenim imetnikom pravic.'Obnavljanje in prenehanje Elanstva-

-18. ilen- elanstvo se obnavlja molde. lmetnik pravic je Elan do prenehanja dlanstva.elanstvo v kolektivni organizaciji preneha v naslednjih primerih:'
- s smqtjo ali prenehanjem dlana ali- - - s prenehanjem kolektivne organizacije ali - - - z izstopom, ki ga dlan poda z izstopno izjavo, ali- - - - - s prenehanjem izpolnjevanja pogojev za Elanstvo, ki so doloteni s tem statutom.

$

lzvajanje Elanskih pravic na seji skupSEine'

Na seji skup$tine imajo pod pogoji, doloEenimi s tem statutom in ZKUASP, pravico do sodelovanja in
glasovanja vsi dlani kolektivne organizacije
Vsak ilan glasuje z glasovalnimi pravicami, kot mu pripadajo na podlagi tega statuta

pravno osebo na seji skup5iine 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 pooblaSdenec izkazujeta svojo pristojnost za zastopanje
pravne osebe in/ali upraviEenost 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 Elan skup5dine

je na posamezni seji skupSEine na podlagi svojih

pravic, ki so

v

kolektivnem

upravljanju pri kolektivni organizaciji, zastopan samo enkrat
Preverjanje izpolnjevanja pogojev za EIansWo in ugotavljanie Stevila glasoy

poslovodstvo kolektivne organizacije z vabilom dlanu na sejo skup5dine posreduje tudi podatek o

itevilu glasov, kijih ima pri glasovanju
Pridobitev in izguba Elanskih pravic

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

*
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Odloditev iz prej5njega dlena mora biti obrazloiena.-

-

-22. ilen- Zoper odloditev

o vdlanitvi oz. prenehanju dlanstva lahko imetnik pravic v roku g (osem) dni
vloii pritoibo.- - - -

prejema odlotitve

od

Pritoiba iz prejinjega odstavka se vloii v dasu uradnih ur na sedeZu kolektivne organizacije ali
priporodeno po poiti oz. po varni elektronski poti, ki jo lahko predpi5e poslovodstvo.- - - Poslovodstvo o pritoibi odlodi najpozneje v 30 (trideset) dneh od dneva prejema pritoibe.
Odloditev poslovodstva, kije dokontna, se po5lje imetniku pravic

-23. dlen- -

s

Zoper odloditev o vdlaniwi v kolektivno organizacijo 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
lzjavo iz prejSnjega odstavka imetnik pravic poda po postopku in na nadin, ki je sicer predpisan
vloiitev pritoibe o prenehanju dlanstva..-

za

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

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

$

elani zadnejo izvajati svoje dlanske pravice po ugoditvi proinje za ilanstvo iz 15. dlena statuta. V
primeru prenehanja dlanstva pa dlanske pravice prenehajo ob dokonEnosti ugotovitve, da posamezni
dlan ne izpolnjuje pogojev za dlanstvo oz. da ne ieli biti ilan. - - Seja

skupiEine----

'25.
Skup5dina deluje in odloda na sejah, ki morajo
zasedanja. Sejo vodi predsednik skupSdine.

dlen-

-

biti sklicane najpozneje 15 (petnajst) dni pred dnem

Skup5eino je treba sklicati v primerih, dolodenih z ZKUASP in/ali statutom
kolektivne organizacije, vendar v vsakem primeru najmanj enkrat letno.-

ali 6e je to v korist

Skupldino skliEe poslovodstvo. V primeru, da poslovodstvo skup5eine ne skliEe ali je ne sklide v roku,
ki je doloEen z ZKUASP in/ali statutom, sklic izvede nadzorni odbor. -

eN'8

7

dlatni kolektivne organizacije, katerih glasovalne
Skupidino je potrebno sklicati tudi, ie tako zahtevajo
pravic, ki skupaj z zahtevo za sklic predloiijo
pravice dosegajo najmanj pet odstotkov vseh glasovalnih
gradiva' ki so v skladu z ZKUASP potrebna za obravnavo'dnevni red skupSiine, predlagane sklepe in

ob upoStevanju rokov, ki so doloieni s tem
Na zahtevo iz prej5njega odstavka mora poslovodstvo
---pozneje kot dva meseca od predloZitve zahteve'
statutom, skup5Eino sklicati Eim prej, vendlar ne
red

skuPSdine, v katerem morajo biti navedenidnevni
Kolektivna organizacija mora obvestilo o sklicu
pa mora biti tudi na sPletni strani
in predlogi sklePov, Posredovati vsakemu Elanu, objavljeno
in sto ritve (AJPES) in na sPletni strani
Agencije RePublike Slovenije za javnopravno evidence

kolektivne organizacije
posreduje vsem Elanom kolektivne organizac ije.
Vabilo na sdjo skuP Siine kolektivna organizacija
----Nadin vabljenja ilanov doloEi poslovodstvo'-

-27'

€len-

^.-{
i/

ki ga imenuje skup5dina na sami seji
Sejo skuPiEi ne vodi predsednik skupiiine,
SkupSEina Potrd i tudi zapisnikarja, ki mora

biti notar'-

- -Kvorum in odloEanie

-'28'

dlen-

kategorije imetnikov pravic
Kvorum se vsakokrat doloda na ravni posamezne

je ob zadetku seje med Elani iz vrst imetnikov pravic izvajalcev
je ob zaEet ku seje med dlani iz vrst imetnikov pravic
prisotnih vsaj 50 (Petdeset :) glasov, in ie

Kvorum skuP5Eine

je

Poda n, de

(Petdeset) glasov
proizvaja lcev fonogra mov Pri sotnih vsaj 50

te
ob zaEetku seje ni Pod an je kvorum skuPSdine Podan,
V primeru, da kvorum iz Prej5njega odstavka
imetnikov
vrst
iz
Pravic
glasov
je 10 (deset) minut Po zaEetku seje prisotnih vsaj 20 (dvajset)
--fonogramov'proizvajalcev
pravic
imetnikov
izvajalcev in vsaj 20 (dvajset) glasov rzv rst
odlodajo
skupScini, Elani iz vrst imetnikov pravic izvajalcev
O vseh vPralanjih, o katerih se odloda na
proizvajalcev fonogramov'- - - loEeno od dlanov iz vrst imetn ikov pravic

O vpra5anjih, kisenanasajonaposameznokategorijoimetnikovpravic,odlolajosamo
kategorije imetnikov Pravic.

organizacijo kot celoto in o
Odloiitev o vPra3anji h, ki se nana5ajo na kolektivno
pravic, pa je sprejeta, de:- - -

Elani iz vrst te

vPrar

zadevajo obe kategorij i imetnikov
posamezne kategorije imetnikov Pravic in'so jo z vedino sPrejel i Elani iz vrst vsake
je na ravni skuP5Eine zagotovljena veiina doloiena z ZKUASP'

(
f
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lTil:-I

':ra

a.

d

'- - - - -Osnovna doloEila za poslovanje skup5Eine

'30.

dlen-

-

il;';'.; ';;;;;-;; ;;;;;.;; ;;;-;;" ;;;,il;; 'il ;;; ;;,;;.
organizacije objaviti dnevni red, predloge sklepov in gradiva

-'31.

dlen-

morajo biti na dan objave obvestila o sklicu skupSiine objavljena na spletni
strani kolektivne organizacije, poleg tega pa morajo biti za vpogled dosegljiva tudi v prostorih
kolektivne organizacije v Easu njenih uradnih ur. - - -

Vsa gradiva za skupSdino

Zastopanje na seji skuplEine po poobla5Eencu-

-'32.

f,

elen-

elan kolektivne organizacije lahko v skladu s tem statutom, ZKUASP, Zakonom o gospodarskih
druibah, Obligacijskim zakonikom in drugo veljavno zakonsko ureditvijo, ki se nanaia na
pooblalianje in pooblastilo, pooblasti katerokoli drugo osebo, da v njegovem imenu sodeluje in
glasuje na skup5Eini, Ee takSno pooblastilo ne povzroEi nasprotja interesov.

Poobla$denec ima na skupidini enake pravice, kot jih ima Elan, ki ga je pooblastil. Pooblaldenec
glasuje na skupldini v skladu z navodili dlana, ki ga je pooblastil. Navodila poobla5tencu morajo biti
jasno razvidna iz pooblastila
tzvajanje dlanskih pravic preko poobla5denca na seji skup5dine izkljuiuje izvajanje 6lanskih pravic
pooblastitelja ali obratno, o Eemer se mora imetnik pravic jasno opredeliti ob registraciji svoje
prisotnosti pred sejo skup5eine. ee se imetnik pravice ne opredeli, 5teje, da bo svoje dlanske pravice
na seji izvajal osebno.

-

'33.

f

pooblaSdenec

dlen-

predloii pooblastilo kolektivni organizaciji najpozneje

3 (tri) delovne dni

pred

zasedanjem skupSEine. Navodila pooblaidencu morajo bitijasno razvidna iz pooblastila.- - - -

priglasitve pooblastil, kijih kolektivna organizacija prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz
tega dlena, so neveljavne in poobla5Eenec na seji skupidine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je
prepozno prijavil, ne more zastopati.-- - - - -Seznam navzoEih in zapisnik'

Na skupSiini se z namenom utinkovitega uveljavljanja pravic dlanov sestavi seznam navzodih in
zastopanih dlanov ter njihovih poobla5Eencev, ki vsebuje firmo in sedei ali osebno ime in
prebivali5Ee, Stevilo glasov, kijih ima dlan, ter Stevilo vseh na skupSdini navzoEih glasovalnih pravic za
vsako kategorijo imetnikov pravic posebej in Stevilo vseh prisotnih glasovalnih pravic na ravni
skupSEine kolektivne orga nizacije
Na skup5dini se piSe zapisnik, ki ga podpi5e predsednik skup5Eine. V zapisniku se navede kraj in datum

zasedanja, Stevilo vseh na

skupitini navzoEih glasov za posamezno kategorijo imetnikov pravic,

9

itevilo vseh prisotnih glisoValnih pravic na ravni skupidine kolektivne organizacije, sprejeti sklepiter
--na spletni strani kolektivne organizacije v sedmih dneh od seje.izid glasovanja. Zapisnik se objavi

- - - -Udeleiba Pristojnega organa

pristojni organ, doloien

z ZKUASP, se lahko

udeleiuje sej skupSiin, vendar brez pravice glasovanja" -

'Pristojnosti skuPSEineSkupSiina odloda

-'36'

e

len-

-

o:'- - -

sprejemu statuta in vsaki spremembi statuta;
imenovanju, razre5itvi, prejemkih ter drugih

-

:::

-511'11 I : - ::i:11'l:1 -1'-"-o:-":: I - :',:
nadzornega odbora;
pravilih o delitvi zbranih nadomestil, do katerih so upravideni imetniki Pravic;
pravilih o uporabi nerazdeljenih zneskov zbrani h nadomestil;--prihodkov;--pravilih o politiki vlaganja zbranih nadomestil v bandne depozite in uporabiteh

-

_Ft

pravilih o stroSkih Poslovanja;uporabi nerazdeljenih nadomestil; - - pravilih o namenskih skladih;odobritvi zdruiitve, ustanovitvi podruinice in pridobitvi deleia v zunanjem izvajalcu;
imenovanju revizorja;- sprejemu letnega PoroEila;
potrditvi pogodbe z zunanjim izvajalcem in njenih sprememb in- - 25' ilena
sprelemu finanfnega nadrta in o drugih vpra5anjih iz zadnje alineje 1' odstavka
ZKUASP.-

-Kategoriji imetnikov pravic in niune pristoinosti

-----lmetniki pravic izvajalcev izkljudno in samostojno odloEajo o:imenovanju treh tlanov nadzornega odbora;
----pravilih o delitvi zbranih nadomestil, do kateri h so upraviEeni imetniki pravic izvajalcev;
pravilih o uporabi nerazdeljenih zneskov zbran ih nadomestil, ki pripadajo izvajalce
- uporabinerazdeljenihnadomestilizvajalcev;

- lmetniki pravic proizvajalcev fonogramov izkljutno in samostojno odlodajo o:- imenovanju treh ilanov nadzornega odbora;- pravilih o delitvi zbranih nadomestil, do katerih so upraviEeni 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 vpraianjih, ki se nanaSajo samo na kategorijo imetnikov pravic proizvajalcev
fonogramov

*
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*
-----Nadzorni odbor

'38.

dlen-

Nadzorni odbor sestavljajo po trije dlani imenovani iz vrst vsake od kategorije imetnikov pravic
mandatom 4 (Stiri) let, z moinostjo ponovnega imenovanja
Za dlana nadzornega odbora ne more biti imenovana oseba, ki ne more
nadzora v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druibe.-

z

biti dlan organa vodenja ali

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

'39.

L{

Elen-

elani kolektivne organizacije iz vrst kategorije imetnikov pravic izvajalcev imenujejo najmanj dva
v nadzorni odbor izmed izvornih imetnikov pravic izvajalcev. En Elan nadzornega odbora je
lahko imenovan tudi izmed neizvornih imetnikov pravic izvajalcev ali drugih kandidatov po izboru
ilanov imetnikov pravic izvajalcev.dlana

-'40.

Elen-

elani kolektivne organizacije iz vrst kategorije imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov imenujejo
najmanj dva dlana v nadzorni odbor izmed izvornih imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov. En
Elan nadzornega odbora je lahko imenovan tudi izmed neizvornih imetnikov pravic proizvajalcev
fonogramov ali drugih kandidatov po izboru ilanov imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov.- - - - -

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

"=f

Predloge v elekcijskem (predlagalnem) postopku, opravljenem med dlani kolektivne organizacije 5e
pred sklicem seje, na kateri bodo potekale volitve, zbira poslovodstvo najpozneje do 3 (tri) delovne
dni pred objavo sklica seje skup5Eine. Poslovodstvo imetnike pravic na spletnem mestu ADMISS
pozove k podaji kandidatov za imenovanje v nadzorni odbor.- - -

ee imenovanje kandidatov iz prejSnjega tlena ni uspe5no, se obstoje6im Elanom nadzornega odbora
podalj5a mandat do imenovanja novih dlanov nadzornega odbora na prvi naslednjiskupidini.--

V primeru, da mandat preddasno preneha enemu ali veE Ilanov nadzornega odbora, pri tem pa ne
gte za prenehanje mandata celotnemu nadzornem odboru, morajo dlani kolektivne organizacije iz
vrst ustrezne kategorfie imetnikov pravic imenovati novega dlana nadzornega odbora.- - - Novemu Elanu nadzornega odbora traja mandat do trenutka,
nadzornega odbora, katerega je nadomestil. - - -

11

ko bi mandat sicer iztekel

dlanu

Za imenovanje Elana iz prvega odstavka tega 6lena 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 ilani nadzornega odbora, menjaje med Elani iz vrst posamezne kategorije
imetnikov pravic.'

-Pristojnosti nadzornega odbora

'45.

Elen-

h

Nadzorniodbor poleg nalog, dolodenih v 27. dlenu ZKUASP:--imenuje direktor
- odloEa o pravilih o obvladovanju Weganj
- daje soglasje k nakupu, prodajiali hipotekam na nepremidninah;
- daje soglasje k najemu posojilalizagotavljanju zavarovanja za posojila;

-

-

daje soglasje k sprejemu tarife oz. sklenitvi skupnega spo'razum, ki doloEi tarifo;-

daje soglasje k sprejemu sklepov na skup5dini druge kolektivne organizacije katere dlanica je
lPF, k

-

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

Dolodba zadnje alineje prejlnjega odstavka
kolektivnimi organizacijami

se ne nana5a na sklepanje sporazumov s tujimi

- -'Delo nadzornega odbora-

Nadzorni odbor deluje na sejah, ki jih najmanj enkrat v ietrtletju skliEe predsednik nadzornega
odbora. Nadzorni odbor lahko odloea tudi na korespondendnih sejah oz. na dopisni nadin z uporabo
informacijske tehnologije
Vsak Elan nadzornega odbora ima en glas. Nadzorni odbor je sklepden, de sta pri sklepanju navzoda
(korespondendno prisotna) vsaj po dva Elana iz vrst posamezne kategorije imetnikov pravic, razen de

statut doloda drugade. Za veljavnost sklepa nadzornega odbora je potrebna vedina oddanih glasov. V
primeru enakega Stevila glasov je odlodilen glas predsednika nadzornega odbora, Ee ni s statutom
dolodeno drugaEe.'

Na sejah nadzornega odbora se piSe zapisnik, ki ga podpi5e 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 korespondenEno, de s tem sogla5ajo vsi dlani
nadzornega odbora.
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o svojem delu

z

veEino glasov svojih Elanov.'- - - -

,}
L2

-

f

I

'47. ilen- Posle kolektivne organizacije samostojno in na lastno odgovornost vodi poslovodstvo,
in predstavlja kolektivno organizacijo.- - - -

kitudi

zastopa

Poslovodstvo predstavlja direktor, kije obenem zakoniti zastopnik kolektivne organ

Mandat direktorja traja 4 (stiri) leta,

z

moinostjo ponovnega imenovanja
Delovna

'48.

Itr'-

telesa----

elen-

Poslovodstvo lahko za obravnavo posameznih vpra5anj ali podroeij v zvezi z opravljanjem dejavnosti
kolektivne organizacije imenuje delovna telesa, katerih sestavo, 6as in podrodje delovanja ob
imenovanju vsakega delovnega telesa posebej doloEi poslovodstvo.- - - -

-----Direktor--'49.
Pogoje,
odbor.'

kijih mora pred imenovanjem

dlen-

izpolnjevati direktor kolektivne organizacije, doloEi nadzorni

-PoroEanje poslovodsWa- - - -

Poslovodstvo najmanj enkrat

v

detrtletju poroEa nadzornemu odboru

o

poslovanju kolektivne

organizacije in poteku poslov, 5e posebej o znesku vseh zbranih nadomestil in stro5kih poslovanja, pri
demer mora vse te podatke izkazati v skladu z ZKUASP.

.i

- - - - Konflikt interesov
-

-'51.

Elen-

-

elan nadzornega odbora ne more biti Elan poslovodstva, in obratno

'52.

dlen-

Viri finandnih prihodkov za opravljanje dejavnosti kolektivne organizacije so: - - - - nadomestila, zbrana s kolektivnim upravljanjem pravic na fonogram
prihodki, pridobljeni iz banEnih depozitov,lastna sredstva ter prihodki iz 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 kolektivne
organizacije, ki se lahko namenijo le za zniievanje stro5kov poslovanja,

(
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prihodki iz morebitnih drugih virov,'na primer (a ne izkljuino) donacije, darila

...

Kolektivna organizacija na svojih radunih loEeno 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 posebej.
-Namenski skladi-

'54.

Elen-

Kolektivna organizacija ima oblikovana Namenski sklad izvajalcev

in

Namenski sklad proizvajalcev

*'
Sredstva skladov se vodijo lodeno 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
in uredijo dlani iz vrst imetnikov pravic izvajalcev, delovanje Namenskega sklada
proizvajalcev fonogramov pa dlani iz vrst imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov.- - - - - - -

dolodijo

- - -NaEin zbirania podatkov o varovanih delih in pravicah, ki

jih 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 organizacU,- z izvajanjem svojih obveznosti iz 35. 6lena ZKUASP.

-

Prijava podatkov o fonogramu-

lmetnik pravic lahko kolektivno organizac'rjo pooblasti za kolektivno upravljanje svojih pravic na
dolodenem delu, za dolodeno ozemlje oz. za dolodene vrste pravic. Pooblastilo lahko na enak nadin
tudi preklide. Preklic pooblastila udinkuje s koncem obradunskega leta.Podatki o fonogramu, ki jih je potrebno posredovati kolektivni organizaciji in predstavljajo podatke,
potrebne za dodelitev nadomestil, kot so npr.:-- naslov fonograma- naziv/ime vodilne zasedbe/solista- - -

-

tsRc-

trajanje fonogramaleto in driava nastanka fonograma datum in driava prve objave fonograma'

'i
74

s3s

-

naslov albuma/izdaje'- leto in driava izida albuma oz. izdaje--

---

.

_:_ _:

__

_:_ _ - _

__

_:_::

izdajatelj albuma'
podatki o proizvajalcu fonograma (naziv, davina Stevilka ali druga ustrezna lD 5tevilka, obseg
materialnih pravic v deleiu)- podatki o izvajalcih (ime in priimek, davdna 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 izpladilo nadomestil in z njimi povezanimi davtnimi obveznostmi, kot so npr.: - ime in priimek
datum, kraj in driava rojstva--

-

-

s

-

kontaktni podatki (telefon, e-po5taf davdna Stevilka ali druga ustrezna lD 5tevilka in driavljanstvoStevilka TRR in naziv banke, pri katerije TRR odprt.

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

Podatke o proizvajalcu fonogramov posreduje kolektivni organizac'rji vsak proizvajalec fonogramov
oziroma imetnik pravic proizvajalca

-------

fonogramov

Podatki o proizvajalcu fonogramov, 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 alinaziv pravne osebe,- datum, kraj in driava rojstva v primeru fizifne osebe,-- stalno in zadasno bivaliSde ali sedei pravne osebe,- - kontaktni podatki (telefon, e-poSta),- dav6na Stevilka ali druga ustrezna lD Stevilka in drlavljanstvo v primeru 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
organizacija pridobiva od pogodbenih zastopnikov repertoarja tujih proizvajalcev fonogramov v
Sloven'rjiin od drugih kolektivnih organizacij, s katerimiima sklenjene pogodbeoz. sporazume.------

- - - - Poobla5Eenci lmetnlkov pravic

'57.

Elen-

lmetniki pravic lahko svoje materialne pravice upravljajo tudi preko pooblaSdencev
PooblaSEenci 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 upravidencu z ustreznimi dokazili, skladno s
Pravili o delitvi nadomestil izvajalcev in Pravilio delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov,'

15

navedba fonogramov z izvedbami, na katere se pooblastilo iz prve alineje tega odstavka
nanaSa,'

izjavo, da pooblaS6enec kazensko in od5kodninsko odgovarja za pravilnost in resnidnost
predloienih podatkov in navedenih dejstev.'

Vsi prijavitelji fonogramov ali izvedb so dolini kolektivni organizaciji prijaviti resniine in popolne
podatke, ki so predmet pruave. Za resniEnost podatkov prijavitelj jamEi s kazensko in od$kodninsko
odgovornostjo.- - Kolektivna organizacija ne odgovarja za morebitne nepravilnosti
zaradi neprariilne ali nepopolne prijave podatkov.

v

obradunu, do katerih

je priSlo

- Repertoar kolektivne organizacije

Kolektivna organizacija upravlja pravice na vseh fonogramih, ki v skladu z dolodili slovenskega
pravnega reda uiivajo varstvo. Kolektivna organizacija repertoarvodiv elektronskiobliki.- - - - -'NaEin vpogleda v

r

repertoar

Kolektivna organizacija mora na izrecno zahtevo najpozneje v 15 (petnajst) dneh podati podatek o
tem, alije konkretni fonogram varovan.'
Dejanski stroSki priprave informacije iz prejSnjega 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

Delitev nadomestil je urejena v Pravilih o delitvi nadomestil izvajalcev in v Pravilih o delitvi
nadomestil proizvajalcev fonogramov. Pri delitvi zbranih nadomestilje potrebno upoStevati dejansko
uporabo posameznega fonograma, de je to mogoEe, in de je taka delitev ekonomsko upravidena
glede na stro5ke, ki nastanejo oz. bi nastali z ugotavljanjem uporabe ter pridobivanjem in/ali
obdelavo podatkov o uporabi.-- -Javnost

dela'-

Kolektivna organizacija obveida zainteresirano javnost
spletnega portala.-

tl
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o svojem

delovanju zlasti preko svojega

s

V

{
-Komuniciranje

s Elani

Kolektivna organizacija imetnikom pravic, katerih pravice kolektivno upravlja, in svojim Elanom
zagotavlja, da z njo komunicirajo v elektronski obliki, vkljuEno za namene izvajanja pravic dlanov.- - - - - - - - - -Pravica imetnika pravic do vpogleda'

-'64. ilenKolektivna organizacija

v primeru prejema obrazloiene zahteve zainteresiranemu imetniku

pravic

nemudoma omogotitivpogled v dokumente in podatke kolektivne organizacije

lmetnik pravic mora pred vpogledom v dokumente in podatke iz prej5njega odstavka podpisati izjavo
o varovanju poslovnih skrivnosti. lmetnik pravic je kazensko in odikodninsko odgovoren za razkritje
poslovnih podatkov tretjim osebam.

"{

ObvelEanje imetnika pravic

'65. ilenKolektivna organizacija zagotavlja obve5Eanje posameznega imetnika pravic preko obvestil o
dodeljenih nadomestilih, kakor tudi z omogoEanjem uporabe spletnega portala imetnikov pravic (npr.
ADMTSS)

ObveSEanje

'66.

javnosti

Elen--

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

rf

ZKUASP.- --:--

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

---ReSevanje 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 obstojeii pravni red Republike Slovenije, in tudi v postopkih, ki jih
omogodajo mednarodna krovna zdruienja in organizacije, ki zdruiujejo kolektivne organizacije na
mednarodni ravni.'- - -

Vsak dlan

in imetnik pravic ali tuja kolektivna

organizacija,

s katero je

sklenjen sporazum o

zastopanju, lahko - ne glede na'moinosti, ki jih ponuja obstojedi pravni red - v zvezi s pooblastilom za

t7

upravljanje pravic, pogoji dlanstva, zbiranjem in delitvijo nadomestil

pritoibo poslovodstvu. - - -

ter stroSki poslovanja,

poda

-

Pritolbo lahko poda tudi zavezanec za pladilo 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 reSevanja pritoibe oz. za pridobitev dokazov, katerih pritoinik utemeljeno in izkazano ne
more pridobiti sam, mora vloiiti najpozneje v roku 60 (Sestdeset) dni od ugotovitve zatrjevane kr5itve
ali nepravilnosti, poslovodstvo pa mora o pritoibi odloditi v roku 50 (Sestdeset) dni od dneva prejema
pritoibe in svojo odloEitev v pisni obliki poslati pritoiniku, ali pa mu v istem roku sporoditi, da bo za
odloditev zaradi okolisEin, kijih mora v obvestilu pritoiniku izrecno navesti oz. opisati, potreboval dlje
dasa. V tem priineru mora navesti tudi okvirni rok za sprejem odloditve
Poslovodstvo mora v primeru, da pritoibi ne ugodi, svojo odloditev

S*

Odloditev poslovodstva je dokonEna

"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 nikakrlnih ugodnosti ali vedjih pravic, ki
sicer pripadajo drugim imetnikom pravic v skladu z doloiili ZKUASP ali tega statuta.
-KonEna doloEba-

Z dnem sprejema tega statuta preneha veljati statut z dne 22.10.2017 (dvaindvajsetega oktobra
dvatisodsedemnajst).
-

-71. dlen-

Ta statut zadne veljati z dnem sprejema

-

*
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upravljanju avtorske in sorodnih pravic
Na podlagi 1. odstavka 25. Elena Zakona o kOlektivnem
sprejela naslednja
(zrunsp)Je skup5Eina tpF, k.o. na svoji seji dne 23. 08. 2019

PRAVILAoDELITVINADoMESTILIZVAJALCEV
SploSno doloEilo

1.

Elen

pravic
in izplaEuje zbrana nadomestila med imetnike
lpF, k.o. redno, skrbno in natanEno dodeljuje
pravili'
uraaa ils za intelektualno lastnino in temi
izvajalcev v skladu z doloEili zKUASp, dovollenjem
ObraEunsko obdobje

s

2.

Ilen

obradunskoobdobjepotehpravilihjekoledarskoleto(od1'1.do31,L2.|.
Delilna masa

3.

Elen

nadomestila in prihodki

pravico in vrsto uporabe' Zbrana
lpF, k.o., zbira nadomestila loEeno za vsako
IPF'
posamezne pravice in posamezne vrste uporabe
vsake
iz bandnih depozitov iz naslova upravljania
k.o. razdeli najprej na dva enaka dela:
in
del, ki pripada imetnikom pravic izvajalcev
fonogramov'
proizvajalcev
pravic
del, ki pripada imetnikom

-

Nadaljeseoddelazbranihnadomestil,kipripadaimetnikompravicizvajalcev,vskladusPravilio
nastalih v zvezi z upravljanjem te

.f

kolektivne organizacije
stroikih poslovanja oasieie polovica stroskov
pravic izvajalcev'
uporabe in tuai drugistroSki imetnikov
vrsto
posamezno
posamezne pravice glede na
v krovnih
(npr'
Elanarine
glede na posamezno vrsto uporabe
ki so nastali pri upravljanju te pravice
izvajalcev
pa se lahko del sredstev nameni za Namenskisklad
organizacijah). od teea prlort.t"g. dela

vskladusPravilionamenskihskladihizvajalcev'Preostalanadomestilapredstavljajodelilnomaso
glede na posamezno vrsto uporabe'
zbranih nadomestil izvajalcev pri upravljanju

po"'"'ne

pravice

vodijo
organiz acii za imetnike pravic izvajalcev' se
Nadomestila, pridobljena s strani tujih kolektivnih

lodenoinseizpladajoskladnosporoEiliododelitvi'kijihlPF'k'o'posredujejotujekolektivne
tega Elena' ee nastajaio stroSki po

f

po postopku iz in 2' odstavka
organizacije, in se ne obravnavajo
sredstva v
Od teh nadomestil se lahko tudi odvedejo
tem odstavku, se jih lahko v tem znesku odbije'
o zastopanju s tujo kolektivno organizacijo'
namenske sklade, te tako doloEa sporazum

4.
Delilna masa izvajalcev se

v

ilen

imetnikom pravic
skladu s temi pravili dodeli in izplata upraviEenim

izvajalcev (v nadallevanju tudi: upraviEenci)'

1

Delitev

5.

dlen

Osnovno naielo za razdeljevanje zbranih sredstev med imetnike pravic je naielo dejanske uporabe,
kar pomeni, da si mora kolektivna organizacija prizadevati, da doseie delitev nadomestil, zbranih s
kolektivnim upravljanjem sorodnih pravic, med tiste upraviEence, katerih izvedbe na fonogramih so
bile dejansko uporabljene po podatkih, ki so jih lPF, k.o. posredovali uporabniki, ali pa jih je lPF, k.o.
pridobil iz prosto dostopnih in/ali verodostojnih virov (v nadaljevanju besedila: definirana uporaba).
Sele v primeru, da dejanske uporabe fonogramov ni mogoie ugotoviti (v nadaljevanju besedila:
nedefinira0a uporaba) ali pa bi bilo ugotavljanje uporabe in z njim povezano razdeljevanje nadomestil,

ob upoitevanju narave uporabe fonograma, stroikovno nesmotrno, se bodo taka nadomestila
razdelila po tistih doloiilih teh Pravil, ki dolodajo delitev sredstev, zbranih na podlagi nedefinirane
uporabe.

e.-

Znani upraviienci

6.

ilen

lmetniki pravic, ki so upravideni do zbranih nadomestil, so:

.
o

izvajalci, katerih izvedbe so posnete na fonogramu, oziroma

tretje osebe, ki so upraviEene do nadomestila na podlagi prenosa pravic.

Znani upraviEenci so imetniki pravic izvajalcev, za katere so bila zbrana nadomestila po definirani
uporabi in za katere je lPF, k.o. pridobil podatke potrebne za dodelitev in izplaEilo nadomestilv obdobju
petih let po zakljuEku posameznega obraiunskega obdobja, v katerem so bila ta nadomestila zbrana.
Neznani upraviEenci

7.

dlen

Neznani upraviEenci so imetniki pravic izvajalcev, za katere lPF, k.o. v obdobju petih let po zakljuEku
posameznega obraiunskega obdobja, v katerem so bila ta nadomestila zbrana, ni pridobil podatkov

potrebnih za dodelitev in izplaiilo nadomestil.
lPF, k.o. za neznane upravidence nadomestila rezervira za obdobje petih let.

lzplaEevanje upravitencem

8.

ilen

Upraviiencem se nadomestila, kijim pripadajo, izplaEajo, ko preseiejo skupni znesek 5

EUR.

Nadomestila, ki se ne izplaEajo, ostanejo na kontu upraviienca 5e pet let po tem, ko
organizacija dodeli upraviEencu.

jih kolektivna

ee vsota zbranih in neizpladanih nadomestil upraviEenca tudi po petih letih ne doseie minimalnega
zneska iz prvega odstavka tega ilena, kolehivna organizacija opravi prenos petletne vsote nadomestil
na raEun upravifenca.

*
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Delitev nadomestil izvajalcem

9.

dlen

Delitev zbranih nadomestil po teh pravilih se opraviv
razredih glede na vrsto uporabe (v nadaljevanju:
reparticijski razredi), kot sledi v nadaljevanju.

Dodelitev iz posameznih reparticijskih razredov
se opravlja na podlagi podatkov o definirani uporabi
fonogramov v preteklem obradunskem obdobju.
Reparticijski razredi:

1.

Javna priobEitev fonogramov

1.1.

nadalievaniu: mali uporabnikil

-

Razred 1'1'1': obsega Gorenjsko, GoriSko, obalno-kraiko
in primorsko-notranjsko statistiano regijo. V
njem se 70% nadomestil iz naslova javnega predvajanja
fonogramov

in sekundarnega radiodifuznega
oddajanja, zbranih na navedenih obmoijih, razdeli na podlagisporedov g0
% radijskih programov, ki
so na zgoraj navedenih obmoijih najvetkrat sekundarno
radiodiiuzno oddajani, in najboij poslu5anega
radiodifuzno oddajanega radijskega programa, kiga izdaja
Radiotelevizija slovenija.
Razred 1'1'2': obsega osrednjeslovensko statistiEno regijo.
V njem se 7o % nadomestit iz naslova
javnega predvajanja fonogramov in sekundarnega
radioaifrrn"g. oddajanja, zbranih na navedenem
obmoEju, razdeli na podlagi sporedov 80 o/o radiiskih programor,
t i ,o na zgoraj navedenih obmodjih
najveEkrat sekundarno radiodifuzno oddajani, in najbolj porlrs.n"g,
radiodifuzno oddajanega
radijskega programa, ki ga izdaja Radiotelevizija Sloveniji.
Razred 1'1'3': obsega naslednje statistiine regije: savinjsko,
Zasavsko, posavsko in Jugovzhodno
v njem se 70 oA nadomestil iz naslova javnega predvajanja fonogramov in sekundarnega
radiodifuznega oddajanja, zbranih na navedenih obmodlih,
razdelina podlagi sporedov g0 % radijskih

slovenijo'

J

programov, ki so na zgorai navedenih obmoEjih
najveikrat sekundarno radiodifuzno oddajani, in
najbolj poslusanega radiodifuzno oddajanega radijskega programa,

ki ga izdaja

Slovenija.

Radiotelevizija

Razred 1'1'4': obsega KoroSko, Podravsko in Pomursko
statistiEno regijo. v njem se 70 o/o nadomestil
iz naslova javnega predvajanja fonogramov in sekundarnega
radiodifr.n"gi oddajanja, zbranih
na

navedenih obmoEjih, razdeli na podlagi sporedov s0 % radijskih programov,
ki so na zgoraj navedenih

obmoljih najveEkrat sekundarno radiodifuzno oddalani,

in

najbolj poslu5aneg-a radiodifuzno

oddajanega radijs kega programa, ki ga izdaja Radiotereviz'rja
sroven ija.

Razred 1'1'5': V

tem

razredu se razdeti preostanek nadomestil zbranih iz vsakega geografskega
obmodja, to je 30 % nadomestil, zbranih iz vsakega posameznega
obmoija, dolodenJga J razredih od
1'1'1' do L'7'4'v tem reparticijskem razredu so osnova za delitev
vsisporedi radijskih programov, ki
niso vkljudeniv reparticijske razrede od 1.1.1. do L.!.4,
in spored najbolj posluianega radiodifuzno
oddajanega radijskega programa, ki ga izdaja Radioterevizija
siovenila.
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L.2.

naslova javnega predvaianja in
in sicer v primeru enkratne uporabe na dogodkih
sekundarnega radiodifuznega oddajanja fonogramov,
prireditv;h, in se delijo na podlagi definirane uporabe'

Razred 1.2.1.

V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz

oz.

dogodkov oz' prireditev' katerih odmerjeno
tem razredu se upostevajo nadomestila in sporeditistih
presegajo 25
siroSki obdelave sporeda predvajanih del ne
nadomestilo je enako aliviSje od 100 EUR in
se
uporabniku za posamezno prireditev' Nadomestila
% odmerjenega nadomestila posameznemu
prireditvah'
Jelijo loEeno po porrr",nih dogodkih oz'

V

javnega predvajanja
Nadomestila, zbrana iz naslova

in

sekundarnega radiodifuznega oddajanja

fonogramovinsicervprimeruenkratneuporabenadogodkihoz'prireditvah,katerihvilinajeniijaod
presegajo 25 % odmerjenega nadomestila posameznemu
1oo EUR in/ali stro5ki obdelave sporeda

uporabnikur.por.r.*prireditev,sedeliiov-trehrazredih'odkaterihsevsakemudodelil/3teh
viSino
nadomestila posameznih prireditev glede na
nadomestil. V posamezni razred se razvrstijo
po
izrafuna
se
fonograma
(vrednost posameznega
zaradunaneg. n.oor.riila na posameznifonogram

tb-r
\r'-

enaEbi:nadomestilo/tt.uporabljenihfonogramov)insedelijonapodlagidefiniraneuporabekotsledi:
vrednostjo nadomestil na
zbranih nadomestil za prireditve z najniiio
nadomestil za posamezni dogodek oz'
posamezni fonogr.m, pri r"r., se vrednosti zaraEunanih
seStevajo' dokler ne doseiejo tretjine zbranih
prireditev, na katerih so bili ti fonogrami uporabljeni,
nadomestil za te dogodke oz' prireditve;

Razred

t.2.2 zaiematretiino

Razredl.2.3zajematretjinozbranihnadomestilzaprireditvessrednjovrednostjonadomestilana
oz'
zaraEunanih nadomestil za posamezni dogodek
posamezni fonogram, pri r"r", se vrednosti
seStevajo' dokler ne doseiejo tretjine zbranih
prireditev, na katerih so bili ti fonogrami uporabljeni,
nadomestil za te dogodke oz' prireditve' in
Razredt.2.4zajematretjinozbranihnadomestilzaprireditveznajvi5jovrednostjonadomestilana
nadomestil za posamezni dogodek oz'
posamezni fonogram, pri r".a, se vrednosti zaraEunanih
seStevajo' dokler ne doseiejo tretjine zbranih
prireditev, na katerih so bili tifonogrami uporabljeni,
nadomestil za te dogodke oz' prireditve'

1.3.

Radiodifuzno oddaianie

radiodifuznega oddajanja

tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova
fonogramovvraailstinprogramih,kijihneizdajaRadiotelevizijaslovenija'insedelijonapodlagi
Razred 1.3.1: V

definiraneuporabe(upoStevajosenadomestilainsporeditistihprogramov,katerihstroikiobdelave
posamezni
nadomestil posameznemu uporabniku za
sporeda n" pr"r"g.io 25 % letno odmerienih
radijski Program).
Razred 1.3.2: V

radiodifuznega
tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova

oddajanja

fonogramovvradijskihintelevizijskihprogramihRadiotelevizUeSlovenija,insedelijopodefinirani
oddajanih fonogramov v programih Radiotelevizije
uporabi na podtagi ,por.Oou raaioaituino
Slovenija.

Razred 1.3.3:

radiodifuznega
V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova

oddajanja

fonogramovvtelevizijskihprogramih,kijihneizdajaRadiotelevizijaSlovenija,insedelijonapodlagi
programov, katerih stro5ki obdelave
uporabe (upoStevajo se nadomestila in iporeditistih
definirane

s
*
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(

F

#
sporeda ne presegajo 25 % letno odmerjenih nadomestil posameznemu uporabniku za posamezni
televizijski program).

1.4.

Kabelska retransmisiia

Razred 1.4.1: V tem razredu se deli 50 % nadomestil, zbranih iz naslova kabelske retransmisije. Delijo
se na podlagi sporedov radiodifuzno oddajanih fonogramov v kabelsko retransmisiranih programih

Radiotelevizije Sloven'rja.
Razred 1.4.2:Y tem razredu se deli50 % nadomestil, zbranih iz naslova kabelske retransmisije. Del'rjo
se na podlagi sporedov 5 najbolj gledanih in/ali poslu5anih programov s strani naroEnikov kabelskih

storitev.

2,

Reproduciranje fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo

Reoroduciranie fonogramov

2.L.

za

privatno

ali druso

lastno uoorabo

(orivatno

reproduciranie)

-t5

Razred 2.t.7.: 40 %o nadomestil, zbranih za privatno reproduciranje, se deli v enakem znesku vsem
dlanom lPF, k.o., ki so izvorni imetniki pravic izvajalcev.
Razred 2.7.2.:30 % nadomestil, zbranih za privatno reproduciranje, se deli vsem izvornim imetnikom
pravic izvajalcev na izvedbah posnetih na fonogramih prijavljenih pri lPF, k.o., in sicer na podlagi 5tevila
minut prijavljenih fonogramov z izvedbami posameznega imetnika pravic izvajalcev (upo5teva se vsaka
zaEeta prijavljena minuta fonograma).
Razred 2.1.3: 30 % nadomestil, zbranih za privatno reproduciranje, se deli izvornim imetnikom pravic

izvajalcev na izvedbah posnetih na fonogramih na podlagi vseh obdelanih sporedov radiodifuzno
oddajanih radijskih in televizijskih programov v obradunskem obdobju, v katerem so javno priobEeni
fonogrami.

3.

Dajanje v najem fonogramov

3.1.

-t

Daianie v naiem fonosramov

Razred 3.1.1.: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz dajanja v najem fonogramov, in se delijo
na podlagi definirane uporabe (upoStevajo se nadomestila in podatki o uporabifonogramov, katerih
stroiki obdelave ne presegajo 25 % letno odmerjenih nadomestil posameznemu uporabniku). Razlika
se razdeliv sorazmernih

deleiih glede na opravljeno delitev iz naslova definirane uporabe.
Vloge izvajalcev

10. Clen
lzvajalci se glede na izvedbo, posneto na fonogramu del'rjo na
glavne izvajalce,

-

pogodbene izvajalce.

Kot glavni izvajalci se Stejejo izvajalci solisti in stalni Elani zasedb, katerih ime, umetniSko ime ali naziv
je ob objavi fonograma navedeno kot ime glavnega izvajalca in katerih izvedbe so na tem fonogramu.

5

Kot pogodbeni izvajalci se Stejejo glasbeniki in oblikovalci zvoka, ki niso stalni 6lani zasedbe in/ali
katerih ime, umetniSko ime ali naziv ob objavi fonograma ni navedeno kot ime glavnega izvajalca in
katerih izvedbe so na tem fonogramu.
Za namen teh Pravil za izvajalca Steje tista oseba, ki aktivno in neposredno sodeluje pri nastajanju
fonograma, njen prispevek k izvedbi, ki mora potekati soEasno s snemanjem izvedbe ali nastajanjem
fonograma, pa presega tehniEno naravo storitev ali opravil, ki so za to potrebna'
Uvr5Canje fonogramov

11. Elen
Fonogrami se glede na ltevilo izvajalcev, katerih izvedbe so na fonogramu, razvr5dajo na:
fonograme, na katerih so izvedbe 1 do 40 izvajalcev,
fonograme, na katerih so izvedbe 41 ali vei izvajalcev.

-

$

NaEin deliwe nadomestil izvaialcem

12. flen
Vsak izvajalec ima na fonogramu lahko ved vlog.
Vsaka zateta minuta uporabljenega fonograma v vsakem posameznem reparticijskem razredu 5teje

t

toEko.

Vrednost todke se v vsakem posameznem reparticijskem razredu dolodi tako, da se delilna masa v
posameznem reparticijskem razredu posameznega obraEunskega obdobja deli z vsoto vseh toik tega
reparticijskega razreda v obraEunskem obdobju.

vsakem posameznem reparticijskem razredu se doloii
naslednji naEin: Stevilo toEk posameznega fonograma x vrednost ene totke.

Vrednost posameznega fonograma

v

na

V primerih javne priobEitve reklamnega sporoEila v trajanju uporabe do 60 sekund , aviza, napovednika,
jingla, kakor tudi drugega fonograma, ki je bil posnet za tak namen ali se uporabi v take namene, se

uporaba toikuje z 0,1 toEke.

13. dlen

Prijavljeni glavni

in prijavljeni pogodbeni izvajalci si delijo vrednost posameznega fonograma v

razmerju:

a)

prifonogramih

z izvedbami 1-40 izvajalcev glavni izVajalci prejmejo

60%in pogodbeni izvajalci

40 % vrednosti posameznega fonograma, pri femer se:

-

delei glavnih izvajalcev razdeli med prijavljene glavne izvajalce enakovredno glede

-

delei pogodbenih izvajalcev razdeli med prijavljene pogodbene izvajalce v enakih deleiih

na

njihovo Stevilo vlog,
glede na njihovo Stevilo vlog,

z

omejitv'ljo, da posamezni pogodbeni izvajalec v primeru, da

je en sam, ne more dobiti ved kot 16 % dobljene vrednosti posameznega fonograma. V
primeru, da so na fonogramu posnete izvedbe manj kot treh pogodbenih izvajalcev, se
nerazdeljeni delei razdeli med glavne izvajalce sorazmerno z deleii, kijim pripadajo na
podlagi prejlnje alineje.

(
.*
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J.s

{
b)

prifonogramih z izvedbami od 41 in ved izvajalcev glavni izvajalci prejmejo 20 % nadomestila,
ki pripada fonogramu, 80o/o pa prejmejo pogodbeniizvajalci.

DoloEila o naEinu delitve po tem Elenu veljajo, te s pogodbo med izvajalcioz. imetniki pravic izvajalcev

ni drugade doloEeno.

14. Elen

Doloiila 15. in 15. dlena dolotajo naiin delitve za vse reparticijske razrede, razen za reparticijska
razreda 2.1.1 in 2.1.2, katerih delitev se opraviv skladu z opredelitvijo teh dveh reparticijskih razredov
v 12. 6lenu teh Pravil.
lzplaievanje nadomestil
15. ilen

\Y

Kolektivna organizacija dodeli in izplaia nadomestila upraviEencem najpozneje v devetih mesecih po
zakljuiku obraiunskega obdobja, razen Ee tega ni mogode izvriiti zaradi objektivnih razlogov, ki niso
na strani kolektivne organizacije ali zunanjega izvajalca in so dolo6eni z ZKUASP.

15. 6len

delitvijo lPF, k.o. poda pritoibo po doloibah Statuta,
de meni, da mu nadomestilo ni bilo obraEunano oz. mu je bilo obradunano napadno.
lmetnik pravic ima pravico, da v zvezi

z izvedeno

Prehodna in kontna doloEba
17. dlen
Z

z

dnem sprejema teh Pravil preneha veljati Pravilnik o delitvi nadomestil izvajalcem z dne 22. L0.2077
dopolnitvamiz dne 29.8.20t8, kipa se uporablja za delitve nadomestilzbranih do vkljuEno 37. L2.

2019.

ry

18. dlen
Ta Pravila zainejo veljati z dnem sprejema in se uporabljajo za delitev nadomestil, zbranih od vkljuEno

7. 1.2020 naprej.
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Na podlagi 1. odstavka 25. ilena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih ,pravic
(ZKUASP)je Skupiiina lPF, k.o. na svoji seji dne 23. 08. 2019 sprejela naslednja

PRAVILA O DELITV! NADOMESTIL PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV

Splolno doloEilo

L.

Elen

lPF, k.o. redno, skrbno in natanino dodeljuje in izpladuje zbrana nadomestila med imetnike pravic
proizvajalcev fonogramov v skladu z doloiili ZKUASP, dovoljenjem Urada RS za intelektualno lastnino
in temi pravili.

Obratunsko obdobje

rf,

2.

flen

Obraiunsko obdobje po teh pravilih je koledarsko leto (od 1. 1. do 31. L2.).
Delilna masa

3.

Elen

lPF, k.o., zbira nadomestila loEeno za vsako pravico in vrsto uporabe. Zbrana nadomestila in prihodki
iz bandnih depozitov iz naslova upravljanja vsake posamezne pravice in posamezne vrste uporabe lPF,

k.o. razdeli najprej na dva enaka dela:
del, ki pripada imetnikom pravic izvajalcev in
del, ki pripada imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov.

-

$

Nadalje se od dela zbranih nadomestil, ki pripada imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov, v
skladu s Pravili o stro3kih poslovanja od5teje polovica strolkov kolektivne organizac'tje nastalih v zvezi
z upravljanjem te posamezne pravice glede na posamezno vrsto uporabe in tudi drugi stro5ki

imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov,

ki so nastali pri upravljanju te

pravice glede

na

posamezno vrsto uporabe (npr. dlanarine v krovnih organizacijah). Od tega preostalega dela pa se
lahko del sredstev nameni za Namenski sklad proizvajalcev fonogramov v skladu s Pravili o namenskih
skladih proizvajalcev fonogramov.

Preostala nadomestila predstavljajo delilno maso zbranih nadomestil proizvajalcev fonogramov pri
upravljanju posamezne pravice glede na posamezno vrsto uporabe.

Nadomestila, pridobljena s strani tujih kolektivnih organizacij za imetnike pravic proizvajalcev
fonogramov, se vodijo lodeno in se izpla6ajo skladno s poroEili o dodelitvi, kijih lPF, k.o. posredujejo
tuje kolektivne organizacije, in se ne obravnavajo po postopku iz f. in 2. odstavka tega Clena. Ce
nastajajo stro5ki po tem odstavku, se jih lahko v tem znesku odbije. Od teh nadomestil se lahko tudi
odvedejo sredstva v namenske sklade, Ee tako dolo[a sporazum o zastopanju s tujo kolektivno
organizacijo.
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4.
Delilna masa proizvajalcev fonogramov se

v

dlen

skladu s

temi Pravili dodeli in izplaia upravifenim

imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov (v nadaljevanju tudi: upraviienci).
Delitev

5.

flen

Osnovno nadelo za razdeljevanje zbranih sredstev med imetnike pravic je naielo dejanske uporabe,
kar pomeni, da si mora kotektivna organizacija prizadevati, da doseie delitev nadomestil, zbranih s
kolektivnim qrpravljanjem sorodnih pravic, med tiste upraviience, katerih fonogrami so bili dejansko
uporabljeni po podatkih, ki so jih lPF, k.o. posredovali uporabniki, ali pa jih je lPF, k'o. pridobil iz
prosto dostopnih in/aliverodostojnih virov (v nadaljevanju besedila: definirana uporaba).

ni mogoEe ugotoviti (v nadaljevanju besedila:
nedefinirana uporaba) ali pa bi bilo ugotavljanje uporabe in z njim povezano razdeljevanje
nadomestil, ob upoltevanju narave uporabe fonograma, stro5kovno nesmotrno, se bodo taka
nadomestila razdelila po tistih doloiilih teh Pravil, ki doloEajo delitev sredstev, zbranih na podlagi

Sele

v primeru, da

dejanske uporabe fonogramov

tr

nedefinirane uporabe.
Znani upraviEenci

6.

dlen

lmetniki pravic, ki so upraviEeni do zbranih nadomestil, so:
o proizvajalci fonogramov, ki so izdali fonograme, za katere so bila zbrana nadomestila

o

definirano

u

za

porabo, oziroma

tretje osebe, ki so upraviEene do nadomestila na podlagi prenosa pravic.

Znani upravidenci so imetniki pravic proizvajalcev fonogramov, za katere so bila zbrana nadomestila
po definirani uporabi in za katere je lPF, k.o. pridobil podatke potrebne za dodelitev in izplaiilo
nadomestilv obdobju petih let po zakljuEku posameznega obraEunskega obdobja, v katerem so bila

ta nadomestila zbrana.

sts\
Neznani upraviEenci

7.

Elen

Neznani upravidenci so imetniki pravic proizvajalcev fonogramov, za katere lPF, k.o. v obdobju petih
let po zakljuEku posameznega obradunskega obdobja, v katerem so bila ta nadomestila zbrana, ni
pridobil podatkov potrebnih za dodelitev in izplaiilo nadomestil.
lPF, k.o. za neznane upravi|ence nadomestila rezervira za obdobje petih let.

lzplalevanie uPraviEencem

8.

Elen

Upravidencem se nadomestila, kijim pripadajo, izplaiajo, ko preseiejo skupni znesek 5 EUR.

2

jih kolektivna
kontu upraviEenca 5e pet let po tem' ko
Nadomestila, ki se ne izplaEajo, ostanejo na
organizacija dodeli upraviEencu'
tudi po petih letih ne doseie minimalnega
ee vsota zbranih in neizplaEanih nadomestil upraviEenca
petletne vsote
koiektivna organizacija opravi prenos
zneska

iz prvega odstavka tega

Elena,

nadomestil na raEun uPraviEenca'

Delitev nadomestil proizvaialcem fonogramov

9.

Clen

se opravi
Delitev zbranih nadomestil po teh pravilih

v

razredih glede na vrsto uporabe (v

v nada ljevanju'
nadaljeva nju : reparticijski razredi), kot sledi
Dodelitev iz posameznih reparticiiskih razredov
fonogramov v preteklem obradunskem obdobju'

$

uporabi
se opravlja na podlagi podatkov o definirani

Reparticijski razredi:

1.

Javna PriobEitev fonogramov

1.1.

regijo' V
obalno-krasko in Primorsko-notranjsko statistiEno
Razred 1.1.1.: Obsega Gorenjsko, GoriSko,
radiodifuznega
javnega predvajanja fonogramov in sekundarnega
njem se 70 % nadomestil iz naslova
programov' ki
radijskih
80
%
podlagi sporedov
razdeli na
oddajanja, zbranih na navedenih obmoEjih,

sonazgorajnavedenihobmoEjihnajveEkratsekundarnoradiodifuznooddajani,inna.ibolj
izdaia Radioteleviz'rja slovenija'
programa, kiSa
posluSanega radiodifuzno oddajanega radijskega

regijo. V njem se 70 % nadomestil iz naslova

statistiEno
Razred 1.1.2.: obsega osrednjeslovensko
radiodifuznega oddajanja' zbranih na navedenem
sekundarnega
in
javnega predvajanja tonogr.ro,
go 96 taai;;rih programov' ti so na zgoraj navedenih obmoEjih
obmoiju, razdeli n. poarJei sporedov
oddajanega

{

najve.krat sekundarno ,.Idiodifrrno oddajani,
r.rAi;rt

.g.

in naj[olj

poslu5anega radiodifuzno

programa, ki ga izdaja Radiotelevizija Slovenija'

regije: savinjsko'. Zasavsko' Posavsko in Jugovzhodno
Razred 1.1.3.: obsega naslednje statistiEne
in sekundarnega
o/o nadomestil iz naslov-a'lavnega predvajanja fonogramov
slovenijo. V njem se 70
80 % radijskih
podlagisporedov
otmoe.itr,'razdeli na
radiodifuznega oddajanja, zbranih n. n.u"a.nin
radiodifuzno oddajani' in
nalvelkrat sekundarno
programov, ki so na-riiir i navedenih. oU.ofiin
radijskega programa' ki
najbotj poslu5anega ,i'dioaitrrno oddajanega

ga izdaja

Radiotelevizija

Slovenija.

podravsko in pomursko statistiEno regijo. V njem seTo% nadomestil
Razred 1.1.4.: obsega Koroiko,
oddajanja' zbranih na

in sekundarnega radiodifuznega
iz naslova javnega predvajanja fonograro,
na zgoraj navedenih
podlagi sporedov 80 % radijskih programov' ki so
na
navedenih obmoEjih, razdeli
-r.trna.ino

obmotjih najve6krat
iaa.j.n.e. ridiirt .e, programa,
Razred 1.1.5.: V

,3diodifrrno oddajani,

in najbolj poslulanega

radiodifuzno

ki ga izdaja Radioteleviziia Slovenija'

zbranih iz vsakega
tem razredu se razdeli preostanek nadomestil

geografskega

obmoEja,toje30%nadomestil,zbranihizvsakegaposameznegaobmoEja,doloEenegavrazredihod
3

1.1.1. do 1.1.4. V tem reparticijskem razredu so osnova za delitev vsi sporedi radijskih programov, ki
niso vkljuieni v repartic'rjske razrede od 1.1.1. do 1.1.4, in spored najbolj poslu3anega radiodifuzno
oddajanega rad ijskega progra ma, ki ga izdaja Radiotelevizija Slovenija.

7.2.

Javno predvaianie in sekundarno radiodifuzno oddaianie
fonosramov na dogodkih oz. orireditvah

v

primeru enkratne uporabe

Razred 7.2.L. V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova javnega predvajanja in
sekundarnega radiodifuznega oddajanja fonogramov, in sicer v primeru enkratne uporabe na
dogodkih oz. prireditvah, in se delijo na podlagi definirane uporabe.

V tem

razredu se upoitevajo nadomestila

in sporedi tistih dogodkov oz. prireditev,

katerih

odmerjeno nadomestilo je enako ali vi5je od 100 EUR in strolki obdelave sporeda predvajanih del ne
presegajo 25 % odmerjenega nadomestila posameznemu uporabniku za posamezno prireditev.
Nadomestila se delijo loleno po posameznih dogodkih oz. prireditvah.

Nadomestila, zbrana iz naslova javnega predvajanja in sekundarnega radiodifuznega oddajanja
fonogramov in sicer v primeru enkratne uporabe na dogodkih oz. prireditvah, katerih viSina je niija
od 100 EUR in/alistro5kiobdelave sporeda presegajo 25%odmerjenega nadomestila posameznemu
uporabniku za posamezno prireditev, se delijo v treh razredih, od katerih se vsakemu dodeli 1/3 teh
nadomestil. V posamezni razred se razvrstijo nadomestila posameznih prireditev glede na viSino
zaradunanega nadomestila na posamezni fonogram (vrednost posameznega fonograma se izraiuna
po enaibi: nadomestilo/St. uporabljenih fonogramov) in se delijo na podlagi definirane uporabe kot

s-

sledi:
Razred 7.2.2 zajema tretjino zbranih nadomestil za prireditve z najniijo vrednostjo nadomestil na
posamezni fonogram, pri demer se vrednosti zaraEunanih nadomestil za posamezni dogodek oz.
prireditev, na katerih so bili ti fonogrami uporabljeni, se5tevajo, dokler ne doseiejo tretjine zbranih
nadomestil za te dogodke oz. prireditve;
Razred 1.2.3 zajema tretjino zbranih nadomestil za prireditve s srednjo vrednostjo nadomestila na
posamezni fonogram, pri Eemer se vrednosti zaraEunanih nadomestil za posamezni dogodek oz.
prireditev, na katerih so bili ti fonogrami uporabljeni, se5tevajo, dokler ne doseiejo tretjine zbranih
nadomestil za te dogodke oz. prireditve, in

t.2.4 zajema tretjino zbranih nadomestil za prireditve z najviSjo vrednostjo nadomestila na
posamezni fonogram, pri iemer se vrednosti zaraEunanih nadomestil za posamezni dogodek oz.
prireditev, na katerih so bili ti fonogrami uporabljeni, seStevajo, dokler ne doseiejo tretjine zbranih
nadomestil za te dogodke oz. prireditve.

Razred

1.3.

Radiodifuzno oddaianie

Razred 1,3.1: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova radiodifuznega oddajanja
fonogramov v radijskih programih, ki jih ne izdaja Radiotelevizija Slovenija, in se delijo na podlagi
definirane uporabe (upoltevajo se nadomestila in sporeditistih programov, katerih stroiki obdelave
sporeda ne presegajo 25 % letno odmerjenih nadomestil posameznemu uporabniku za posamezni
radijski program).
Razred 1.3.2: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova radiodifuznega oddajanja
fonogramov v radijskih in televizijskih programih Radiotelevizije Slovenija, in se del'rjo po definirani

uporabi na podlagi sporedov radiodifuzno oddajanih fonogramov

(

Slovenija.

4

v

programih Radiotelevizije

g>a

Razred 1.3.3: V tem razredu se del'rjo nadomestila, zbrana iz naslova radiodifuznega oddajanja
fonogramov v televiz'rjskih programih, ki jih ne izdaja Radiotelevizija Slovenija, in se delijo na podlagi
definirane uporabe (upo5tevajo se nadomestila in sporeditistih programov, katerih stroiki obdelave
sporeda ne presegajo 25 % lelno odmerjenih nadomestil posameznemu uporabniku za posamezni
televizijski program).

1.4.

Kabelska retransmisiia

Razred 1.4.1: V tem razredu se deli 50 % nadomestil, zbranih iz naslova kabelske retransmis'rje. Delijo
se na podlagi sporedov radiodifuzno oddajanih fonogramov v kabelsko retransmisiranih programih
Radiotelevizije Slovenija.
Razred L.4.2:Y tem razredu se deli 50 % nadomestil, zbranih iz naslova kabelske retransmisije. Delijo
se na podlagi sporedov 5 najbolj gledanih in/ali poslu5anih programov s strani naroinikov kabelskih

d

storitev.

2.

Reproduciranje fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo

Reoroduciranie fonoeramov

2.L.

za

privatno

ali druso

lastno uporabo

(privatno

reoroduciranie)
Razred 2.1.1: Nadomestila, zbrana za privatno reproduciranje, se deli imetnikom pravic proizvajalcev

fonogramov na podlagi vseh obdelanih sporedov radiodifuzno oddajanih radijskih in televizijskih
programov v obradunskem obdobju, v katerem so javno priobEeni fonogrami.

3.

Dajanje v najem fonogramov

3.1.

Daianie v naiem fonosramov

Razred 3.1.1.: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz dajanja v najem fonogramov, in se delijo
na podlagi definirane uporabe (upoitevajo se nadomestila in podatki o uporabifonogramov, katerih

strolki obdelave ne presegajo 25 % letno odmerjenih nadomestil posameznemu uporabnikov).

-r

Razlika se razdeli v sorazmernih deleiih glede na opravljeno delitev iz naslova definirane uporabe.

NaEin delitve nadomestil proizvajalcem fonogramov

10. ilen
Vsaka zaEeta minuta uporabljenega fonograma v vsakem posameznem reparticijskem razredu 5teje 1

toiko.
Vrednost toeke se v vsakem posameznem reparticijskem razredu doloEi tako, da se delilna masa v
posameznem reparticijskem razredu posameznega obraEunskega obdobja deli z vsoto vseh toEk tega
reparticijskega razreda v obralu ns kem obdobju.

Vrednost posameznega fonograma v vsakem posameznem reparticijskem razredu se dolodi na
naslednji naiin: Stevilo toEk posameznega fonograma x vrednost ene totke.

5

primerih javne priobditve reklamnega sporodila v trajanju uporabe do 60 sekund, aviza,
se uporabi v take
napovednika, iingla, kakor tudi drugega fonograma, kije bil posnet za tak namen ali
namene, se uporaba toEkuje z 0,1 tofke.

V

lzPlatevanje nadomestil
11. ilen

v devetih mesecih po
Kolektivna organizacija dodeti in izplaEa nadomestila upraviEencem najpozneje
objektivnih razlogov, ki niso
zaklju6ku obraEunskega obdobja, razen Ee tega ni mogoEe izvriiti zaradi
z ZKUASP'
na sirani kolektivne organizacije ali zunanjega izvaialca in so doloieni
12. Elen
poda pritoibo po doloibah statuta,
lmetnik pravic ima pravico, da v zvezi z izvedeno delitvijo lPF, k.o.
je bilo obrarunano napaEno'
de meni, da mu nadomestilo ni bilo obradunano oz' mu
Prehodna in konlna dololba

E.l

13. elen
Z dnem sprejema

teh pravil preneha veljati Pravilnik o deliwi nadomestil proizvajalcem fonogramov

z

za delitve nadomestil zbranih do
dne 22. lO. ZOLT z dopolnitvami z dne 29. 8. 2018, ki pa se uporablja
vkljuEno 31. 12. 2019.

14. dlen

zbranih od
Ta Pravila za6nejo veljati z dnem sprejema in se uporabljajo za delitev nadomestil,
vkljudno 1. 1.2020 naPrej.

F

(
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Na podlagi 1. odstavka 25. ilena Zakona
(zKUAsP) ie

skupitina

o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih

pravic

tPF, k.o. na svoji seji dne 23. 08. 2019 sprejela naslednja

PRAVILA O UPORABI NERAZDEUENIH ZNESKOV NADOMESTTL

Defi niranje nerazdeljenih nadomestit

1.

6len

lPF, k.o' upraviEenemu imetniku pravic redno, skrbno in natanino izplaEuje nadomestila,
ki mu v
dolodenem obraEunskem obdobju ob uporabi ustreznih pravil o delitvi nadomestil pripadajo iz
naslova uporabe fonograma.

,s

V primeru, da nadomestil ni mogode dodeliti, se ti zneski vodijo na lodenem raEunu kolektivne
organizacije, ta pa mora v rokih in na natin, dolo6en z ZKUASP, izpeljati postopek, na podlagi
katerega bo lahko izvedla izplaiilo upraviEenemu imetniku pravice.

2.

Elen

Nerazdeljena nadomestila se zbirajo na loEenem raEunu
proizvajalce fonogramov, kjer se hranijo:
- za izplatilo upraviEenemu imetniku pravic, in/ali
- za prenos v namenske sklade in porabo.

3.

za izvajalce in loienem raiunu za

6len

Nerazdeljena nadomestila se hranijo do izteka pravnega varstva zahtevkov za izplatilo nadomestila
upravifenim imetnikom pravic.

{

Po preteku obdobja iz prejinjega odstavka se nerazdeljena nadomestila porabijo za namene,
dolo6ene v 3. odstavku 33, dlena ZKUASP
Prehodne in kondne doloEbe

4.

Elen

Ta pravila zadnejo veljati in se uporabUati z dnem sprejema, s tem pa prenehajo veljati pravila o
uporabi nerazdeljenih zneskov nadomestil z dne 22. LO.2Ot7.

1

Na podlagi 1. odstavka 25. Elena Zakona

o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih

pravic

(ZKUASP)je SkupSEina lPF, k.o. na svoji seji dne 23. 08. 2019 sprejela naslednja

PRAVILA O VLAGANJU V BANENE DEPOZITE
tN UPORABT TEH PRIHODKOV

1.

tlen

zagotavljanja
V ban6ne depozite se - izkljuino zaradi Eim veEjega ohranjanja realne vrednosti ali
samo:
vlagajo
lahko
manj5ega zmanj5anja vrednosti teh sredstev zbrana nadomestila in prihodkiiz ban6nih depozitov,

-

{

-

nadomestila, pridobljena

s strani tujih kolektivnih organizacij na

iim

podlagi sporazuma o

zastoPanju,

nerazdeljena sredstva, morebitni preseiek sredstev, pridobljenih z opravljanjem
poslovanja,
administrativno-tehniEnih poslov za drugo kolektivno organizacijo, nad stroiki
lastna sredstva.

2.

Elen

kateri
Za vlaganje v depozite je poobla5Eeno poslovodstvo, ki izbere vrsto bandnega depozita,
pravil.
prvega
teh
Elena
doloEenem Easovnem obdobju najprimernejSi za zagotovitev namena iz

3.

je v

6len

prihodki, ustvarjeni z vlaganji v depozite se priitevajo tistim sredstvom, z deponiranjem katerih so bili
prihodki ustvarjeni ali pridobljeni.

4.

-f.

Ilen

prenehajo veljati Pravila o
Ta pravila zainejo veljati in se uporabljati z dnem sprejema, s tem pa
vlaganju v bandne depozite in uporabiteh prihodkov z dne 21.9.2oL7.

Na podlagi 1. odstavka 25. tlena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic
(ZKUASP) je Skupiiina lPF, k.o. na svoji seji dne 23. 08. 2019 sprejela naslednja

PRAVILA O STROSKIH POSLOVANJA

L.

ilen

Skupilina potrjuje finanini naErt, ki ga v tekoEem letu najmanj za prihodnje poslovno leto pripravi
poslovodstvo,

Morebiten preseiek stro5kov, predvidenih s finaninim naErtom, je moien le ob soglasju nadzornega
odbora, pri Eemer vsi stroSki kolektivne organizacije ne smejo prese6i najviSji dovoljen odstotek
stroikov poslovanja doloden v 4. ilenu teh Pravil.

ss

2.

ilen

Kolektivna organizacija mora stroSke voditi na naiin, da lahko zadosti potrebam poroianja oz.
sestave letnega poroEila, kot ga doloEa ZKUASP.

jih ni mogo6e opredeliti po vrsti pravice oz. vrsti uporabe, se lahko v sorazmernih
deleiih razporedi na ie opredeljene stroike.

Skupne stroike, ki

3.

ilen

Stro$ki kolektivne organizacije se najprej poplaEujejo iz prihodkov, pridobljenih z opravljanjem
administrativno-tehnitnih nalog za druge kolektivne organizacije, Sele nato pa iz drugih virov.
Prihodki iz naslova opravljanja administrativno-tehniEnih nalog v zvezi s kolektivnim upravljanjem
pravic za drugo kolektivno organizacijo se namenijo izkljuEno za zniianje stro5kov poslovanja. V
kolikor ti prihodki presegajo strolke poslovanja kolektivne organizacije, se preseiek teh prihodkov
nad stro5ki poslovanja prenese v naslednje poslovno leto.

T

4.

Elen

Stroiki poslovanja na letni ravni ne smejo preseEi 50 odstotkov vseh zbranih nadomestil in prihodkov,
pridobljenih iz ban€nih depozitov v posameznem poslovnem letu (najviSji dovoljeni odstotek stroikov
iz 3. odstavka 32. Elena Zakona o kolektivnem upravljanje avtorske in sorodnih pravic).

Prejemki Elanov nadzornega odbora

5.

elen

Vsak Elan nadzornega odbora je upraviEen do meseEnega plaEila za opravljanje funkcije v viSini 60 %
povpredne bruto plaie na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

Predsednik nadzornega odbora je upraviEen do meseEnega plalila za opravljanje funkcije v viSini 70 %
povpreEne bruto plaEe na zaposlenega v Republiki Sloven'tji.

(

1

Vsak 6lan

je upraviden tudi do sejnine v viSini ene desetine povpredne bruto plade na zaposlenega v

Republiki Sloveniji za vsako sejo, na kateri je fizidno navzoE. Za sodelovanje na korespondenini seji
dlani niso upravideni do sejnine. Vsak ilan je upraviden tudi do povrnitve izkazanih potnih in drugih
stroikov, povezanih z opravljanjem funkcije po predhodni odobritvi predsednika nadzornega odbora.

5.
S

dlen

sprejetjem teh pravil prenehajo veljati Pravila o stroSkih poslovanja z dne 22. t0.2AL7

Ta Pravila zaEnejo veljati z dnem sprejema.

tt

F

(-

2

Na podlagi 1. odstavka 25. Elena Zakona

o kolektivnem upravljanju avtorske in

(zKUAsP)je skupidina tpF, k.o. na svoji seji dne 23. 08.
2019 sprejeia naslednja

sorodnih, pravic

PRAVILA O NAMENSKIH SKLADTH IZVAJALCEV

Oblikovanje skladov

7.

6len

skladi so loEena namenska sredstva, oblikovana za namen spodbujanja kulturno
umetni5kega
ustvarjanja in raz5irjanja novih varovanih del, na podrodjih, pomembnih za
ohranjanje kulturne
raznolikosti, pri iemer je mogode sredstva nameniti:
- ie neuveljavljenim izvajalcem - izvornim imetnikom pravic izvajalcev s statnim prebivali5dem

\{

-

v RepublikiSloveniji,

za socialne ali izobraievalne namene izvajalcev
stalnim prebivaliSdem v Republiki Sloveniji.

-

izvornih imetnikov pravic izvajalcev,

s

Sredstva se v namenske sklade odvajajo loEeno po posameznivrsti pravice
in vrsti uporabe.

Definicija neuveljavljenega izvajatca

-

izvornega imetnika pravic izvajatcev

2.

6len

Neuveljavljen izvajalec je izvajalec:
o ki ima pri lPF, k'o. prijavljeno posneto lastno izvedbo in kateri od lpF, k.o. v obraEunskem letu
ne prejme nadomestila v viSini vei kot 12 bruto mesednih minimalnih plad,
ali
o ki se sam ne izre6e za uveljavtjenega.

Viri sredstev za odvajanje v sklade

+

3.

Elen

V sklade se lahko sredstva odvajajo:

-

-

od nadomestil, zbranih z obveznim kolektivnim upravljanjem pravic v minulem obradunskem
obdobju,
od nerazdeljenih nadomestil imetnikov pravic izvajalcev,
od morebitnih dovoljenih odbitkov za namenske sklade po sporazumih s tujimi kolektivnimi
organizacija m i izvajalcev,
Pravila o vplatilih v sklade

4.

tlen

lPF, k.o. lahko za imetnike pravic izvajalcev v skladu in pod pogoji,
ki jih dolodata ZKUASp in statut,
oblikuje razliEne namenske sklade.

1

Vi5ino vpladila

v

namenski sklad, doloti skuplEina z veEino najmanj treh

tetrtin na seji skup5dine

navzodih glasovalnih Pravic.

lzplatila sredstev sklada in pravila o porabi sredstev

5.

Ilen

doloii
lmetniki pravic izvajalcev v skupiEini lPF, k.o. ob upoStevanju doloiil ZKUASP s sklepom
pravic izvajalcev'
morebitne pogoje vsakokratnega drpanja sredstev namenskega sklada imetnikov

ki jih pred
lpF, k.o. lahko sredstva v namensko irpanje izplaEa tudi tretjim osebam ali subjektom,
porabiti v skladu z ZKUASP, pri
Erpanjem doio;ijo imetniki pravic iz vrst izvajalcev, in morajo sredstva
in teh pravil'
tem, da je upravitena oseba do teh sredstev oseba po dolotbah ZKUASP
PoroEanie o porabi prejetih sredstev

6.

Bt

dlen

prejinjega ilena poroiati
O porabi sredstev mora tretja oseba ali subjekt iz drugega odstavka
poslovodstvu

Strolki

7.

dlen

sredstev
Strolki, povezani z delovanjem namenskih skladov ne smejo presegati vi3ine 10 odstotkov
sklada in se krijejo iz sredstev sklada.
Prehodna in konEna doloEila

8.

Elen

v skladu z nameni, kot
Sredstva promocijskih skladov izvajalcev po statutu z dne 11. 8. 2014 se irpajo
in sorodnih pravic.
so doloEeni v 3. odstavku 33. Elena Zakona o kolehivnem upravljanju aworske

9.
S

den

sprejetjem teh pravil prenehajo veljati Pravila o namenskih skladih izvajalcev z dne 22. tO.2Ot7

Ta Pravila zaEnejo veljati z dnem sprejema.

2

.

s

Na podlagi 1. odstavka 25. 6lena Zakona

o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

naslednja
(ZfUASp)Je Skupi6ina tPF, k.o. na svoji seji dne 23.08. 2019 sprejela

PRAVILA O NAMENSKIH SKLADTH PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV

Oblikovanje skladov

t.

flen

kulturno umetniSkega
skladi so loiena namenska sredstva, oblikovana za namen spodbujanja
ohranjanje kulturne
za
pomembnih
podroEjih,
ustvarjanja in razlirjanja novih varovanih del na
raznolikosti, pri iemer je mogoEe sredstva nameniti:
- 5e neuveljavljenim izvajalcem - izvornim imetnikom pravic izvajalcev, s stalnim prebivaliSEem

rl

.t,

-

v RePubliki Sloveniji,
za socialne ali izobraievalne namene izvajalcev
stalnim prebivaliSiem v Republiki Sloveniji'

_

izvornih imetnikov pravic izvajalcev,

s

po posameznivrsti pravice in vrsti uporabe'
sredstva se v namenske sklade odvajajo loEeno

izvornega imetnika pravic izvajalcev

-

Definicija neuveljavlienega izvajalca

2.

dlen

Neuveljavljen izvajalec je izvajalec:
v obraEunskem letu
r ki ima pri lPF, k.o. prijavljeno posneto lastno izvedbo in kateri od lPF, k'o'
plai'
ali
minimalnih
ne prejme nadomestila v viSini vei kot 12 bruto meseEnih
o ki se sam ne izreEe za uveljavljenega'

Viri sredstev za odvajanje v sklade

J

3.

tlen

V sklade se lahko sredstva odvajajo:
pravic v minulem obratunskem
od nadomestil, zbranih z obveznim kolektivnim upravljanjem

o

.
o

obdobju,
od nerazdeljenih nadomestil imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov,
kolektivnimi
dovoljenih odbitkov za namenske sklade po sporazumih s tujimi

od morebitnih

organizacijam i proizvaja lcev fonogramov'

Pravila o vplaEilih v sklade

4.

Elen

tpF, k.o, lahko za imetnike pravic proizvajalcev fonogramov
ZKUASP in statut, oblikuje razliEne namenske sklade'

7

v skladu in pod pogoji, ki jih dolodata

Vi5ino vplatila

v

namenski sklad, dolodi skupS6ina z vedino najmanj treh detrtin na seji skup5dine

navzodih glasovalnih pravic.

lzplalila sredstev sklada in pravila o porabi sredstev

5.

ilen

lmetniki pravic proizvajalcev fonogramov v skupiiini lPF, k.o. ob upoitevanju dolodil ZKUASP s
sklepom doloii morebitne pogoje vsakokratnega drpanja sredstev namenskega sklada imetnikov
pravic proizvaja lcev fonogra mov.
lPF, k.o. lahko sredstva v namensko irpanje izplafa tudi tretjim osebam ali subjektom, ki jih pred
drpanjem doloE'rjo imetniki pravic iz vrst proizvajalcev fonogramov, in morajo sredstva porabiti v
skladu z ZKUASP, pri tem, da je upraviEena oseba do teh sredstev oseba po doloibah ZKUASP in teh
pravil.
PoroEanje o porabi prejetih sredstev

6.

r

dlen

O porabi sredstev mora tretja oseba ali subjekt iz drugega odstavka prejinjega ilena poroiati
poslovodstvu.

Stroiki

7.

ilen

Stroiki, povezani z delovanjem namenskih skladov ne smejo presegati viSine 10 odstotkov sredstev
sklada in se krUejo iz sredstev sklada.
Prehodna in kontna dolodila

8.

ilen

Sredstva promocijskih skladov proizvajalcev fonogramov po statutu z dne 11. 8. 2OL4 se trpajo v
skladu z nameni, kot so doloEeniv 3. odstavku 33. dlena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in
sorodnih pravic.

9.
S

f len

sprejetjem teh pravil prenehajo veljati Pravila o namenskih skladih proizvajalcev fonogramov z dne

22. L0.20t7.
Ta Pravila zaEnejo veljati z dnem sprejema.

2

5

lzvajalci
5t. glasov

SKLEP 1:

Za predsednlka skup5Elne se lmenuje Dare PETRIC.

140

2:

SKLEP

Skupno 5t. glasov

Za pre5tevatca glasov se imenujeta Miha SINKOVEC in Marjan
ZUPAN.

Za zapisnikari_a se Rgtiai

ngtai aolan PoDGoRSEK..

SKLEP

Skupno Et. glasov

Potrdi se poslovno-finanEni natrt za poslovna leta 2o1i,2o?o in
,,1,.
2021.

SKLEP 5:

137

138

Glas ZA

139

Skupno St, glasov

[v.t)

DeleI'

138

DeleI

Glas ZA

1

1

139

d.o.o.

138

99,28% Da

tV,l

99,28%

DeleI

Glas PROTI

revtrue za poslovno leto 2019 se lmenuje DELOITTE
REVIZIJA

Sprejet (Da/Ne)

Delei

GIas PROII

(v.,1'

Sprejet (DalNe)

97,86%

3

y.I)

Sprejet (Da/Ne)

97,86%

3

Glas PROTI

Glas ZA

139

Delei

Glas PROTI

Glas ZA

Skupno,3t. glasov

Sprejme se Letno porotllo za poslovno leto 2018.

t,t)

Sprejet (DalNe)

,riA|*

3

Glas PROTI

!37

140

4:

(v.L

Glas ZA

Skupno 5t. glasov

3:

SKTEP

1.37

140

Delei

Glas PROTI

Glas ZA

L

Sprejet (DalNe)

99,28% Da

SKLEP 7:
se namenl 10 % nadomestil zbranih
izvaialcev
sklad
Za Namenski

*

za

_

70%

Skupno 5t. glasov

GIas ZA

DeleI

Glas PROTI

Sprejet (DalNe)

pravlc
r

iadiodlfuzno retransmisijo;

10 % nadomestil zbianih za poslovno leto 2018 za

imetnlke

pravic lzvatalcev lz nailova kabelske retransmlsije fonogramov;
139

v

Skupno It. glasov

enaklh
za

!,n

leto

138

Glas ZA

,v,,t\

L

99i28%o Da

DeleI

Glas PROTI

Spreiet (DalNe)

kot
139

138

(\,1)

u/2a

L

99,28%o Da

SKIEP 9:
Sredstva, zbrana za imetnike pravic izvajalcev, katerim je zaradi Skupno 5t. glasov
zastaranja poteklo pravno varsWo za uveliavljanie zahtevkov za

izplatilo nadomestila, se namenijo za zniianje stroikov
kolektivne organizacije za imetnike pravic izvajalcev.

Glas ZA

Delei

Glas PROTI

,Y,4
138

139

7

Sprejet (DalNe)

99,28% Da

SKLEP 1O:

Sredstva, zbrana za imetnike pravic proizvajalcev fonogramov,
katerim je zaradi zastaranja poteklo pravno varstvo za

uveljavljanje zahtevkov za lzplatilo nadomestila, se namenijo za
zniianje stroSkov kolelrtivne organlzac'rJe za imetnike pravic

O tem sklepu so glasovali samo

imetniki pravic proizvajalcev fonogramov.

O tem sklepu so glasovali samo

lmetnikl pravic proizvajalcev fonogramov.

proizvajalcev fonotramov.

SKLEP 11:

imenujejo naslednji trije
predstavniki imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov:
Za 6lane nadzornega odbora se

-{:

Goran LISICA
Boitjan MENART

Darjo ROT

SKLEP 12:

Sprejme se novi Statut lPF, k.o.

SKIEP 13:

Sprejme se nova Pravila o delitvi nadomestil izvajalcev.

Skupno 5t. glasov

Glas ZA

139

Skupno 5t. glasov

138

Glas ZA

138

139

Delei

Glas PROTI

'Y,4

7

V,,l

99,28% Da

Delei

Glas PROTI
L

Sprejet (DalNe)

Spreiet (DalNe)

99,28% Da

SKTEP 14:

*s

Sprejme se nova Pravila o deliBi nadomestil proizvajalcev

O tem sklepu so glasovall samo

imetnlki pravic proizvajalcev fonogramov

fonogramov.

SKTEP

15:

Sprejmejo se nova Pravila o uporabl nerazdeljenih zneskov
nadomestll.

SKIEP 16:
se

Skupno 5t. glasov

Glas ZA

138

139

Skupno 5t, glasov

Glas ZA

Delei

Glas PROTI

tv,,l

Glas PROTI

1

lscr"i"t

(DalNe)

ee,28%loa

(DalNe)

o vlaganju v banine depozite in
138

139

Glas ZA

ltn$*

lu

Yil

Glas PROTI

Sr?)

PROTI

Podpis preitevalcev glasov:

5rruxovec

l^

-t

\$

&L
Marjan ZUPAN

Proizvajalci fonogramov
Skupno 5t. Glasov

SKIEP 1:
Za predsednlka

skupltlne se lmenuJe Dare pEIRtC.

SKIEP 2:
Za preStevalca glasov se lmenujeta Miha STNKOVEC in Marjan

57

Skupno 5t. glasov

ZUPAN.

Fst

Glas

za

SKTEP 5:

SKLEP 6:

leto 2019 se imenuJe DELOfITE

Skupno 5t. glasov

REt/tZtJA d.o.o.

F

s7l

DeleI
0

lsprelet

fr"l"")

(DalNe)

1oo,oo%loa

Delei

Glas PROTI

57

A

foetei
lsprelet
sl,zsy}Da

rl

57

sll
Skupno It. glasov

pnon

Glas PROTI

F;

Sprejet (DalNe)

ol 1oo,oo% Da

l6tas

Glas ZA

57

Potrdi se poslovno-finanEni naErt za poslovna leta 2019,2020 in
202,..

feusnnorr 1o",.,

s6l

Skupno 5t. glasov

4:

Da

s7

57

Sprejme s€ Letno poroEllo za poslovno leto 2018.

Za l3veilbo revizije za poslovno

1u,",*

Skupno 5t. glasov

potrdi notar Bojan pOOgOnieX.

SKTEP

57

57

SKLEP 3:

Za zapisnikarja se

lr.* Sprejet (DalNe)
ol iqooy"

Glas PROTI

Glas ZA

0

DeleI

Glas PROTI
56

1l

Sprejet (DalNe)

98,25Yo Da

SKLEP 7:

g

Za Namenskl sklad lzvafalcev se namenl l0 % nadomestll
rbranih za poslovno leto 2Ol8 za lmetnlke pravlc laraJalcev ln
10 % nadomesti!

pravic
glasbene

70%
pravic izvafalccv

slcer:
poslovno leto 2018 za imetnlke
javne prlobtitve fonogramov (male
zJavnlm prena5anJem tn
retransmisuo;
poslovno leto 2018 za lmetnlke

za

Skupno 5t. glasov

Glas ZA

Sprejet (DalNe)

kabelske retransmlsfie fonotramov.
57

se v

celotl porabl za izplaEilo

ln lzplala po enaklh pravllih, kot
redne delltve za leto 2018.

ilr{,,^,-

56

fv .A)

1

98,25% Da

5e

stilnlm preblvali5tem v Republlkl
Sloveniji. Ta

Delei

Glas PROTI

O

tem sklepu so glasovall samo lmetntkl pravlc lzvafalcev:

k

errc

SKLEP 9:
Sredswa, zbrana za imetnike pravic izvajalcev, katerim Je zaradl
zastaranja poteklo pravno varstvo za uveflavljanje zahtevkov za

O

tem sklepu so glasovall samo lmetnlki pravic lzvajatcev.

lzptalilo nadomestila, se namenijo za znilanJe strolkov
kolektivne organizaclje za imetnlke pravic lzvaJalcev.

Sredshra, zbrana za

proizvaJalcev

pravno varswo za
se

znllanje

Skupno 5t. glasov

Glas ZA

DeleI

Glas PROTT

Sprejet {DalNe)

namen[o za

za lmetnlke pravlc

s7l

56

1

98,25Yo Da

SKLEP 11:

tlane nadzornega odbora se lmenujejo naslednji trtle
predstavniki lmetnlkov pravlc prolaraJatcev fonogramov:
Za

d

Skupno 5t. glasov

Glas ZA

Delei

Glas PROTI

Sprejet (DalNe)

Goran USICA

BoIt an MENART
DarJo ROT

SKIEP 12:

57

Skupno 5t. glasov

Sprefme se novl Statut lPF, k.o.

SKLEP 14:

\r

deilwt nadomestlt prolzvajalcev

SKLEP tr5:

Skupno 5t. glasov

uporabt teih, pilhodkov.

SKTEP 17:

Sprejmejo se nova Pravila o strolklh poslovanJa.

il^

lelas

enon

trl

Glas ZA

57

Skupno 5t. glasov

0

t*upn"

1u,",
s7l

Skupno 5t. glasov

luo.

s7l

lo","t

nnorr

s7l

-

DeleI
0

SpreJet

(DalNel

Da

lror"i*ffi

roo,oo%loa

Delei

Glas PROTI

0

57

Delel

Glas PROTI

^

(DalNe)

ro0ooz"loa

ol !oo,oo%

Glas ZA

5t. glasov

ltrr"J",

imetniki pravic izvafalcev.

57

57

100,0_o%

DeleI

Glas PROTI

lcras

nadomestil.

SKIEP 16:
SpreJmejo se nova Praylla o vlaganju v bantne depozite ln

0

O tem sklepu so glasovall samo

fonogramov.

SprelmeJo se nova Pravlla o uporabl nerazdeljenlh zneskov

Glas ZA

57

SKLEP 13:
Sprejme se nova Pravlla o deliwi nadomestil izvaJalcev,

SpreJme se nova Pravlla o

57

57

/<^2:

0

Sprejet (DalNe)

100,00% Da

flD*a

SKLEP 18:

Sprejmejo se nova Pravita o namenskih skladlh izvajalcev.

Sprejmejo se

skladih proiarajalcev

O

tem sklepu so glasovali samo lmetniki pravlc lzvaJalcev fonotramov.

Skupno It. glasov

leras
57

Podpis preltevalcev glasov:

Miha StNKovEc

/nt

nnorr

Glas ZA

s7l

0

Marjan ZUPAN

"*k--

rl

(

--t

Skupnisklepi
Skupno 5t. Glasov Glas ZA

SKLEP 1r

Za predsednlka

skupltlne se lmenuje Dare

SKLEP

PETRIC.

2:

Za preitevalca glasov se imenujeta Miha SINKOVEC in Marjan

197

Skupno

it.

ZUPAN.

197

Skupno 5t. glasov

SKIEP 3:
Za zapisnikarja se potrdi notar Bojan PODGORSEK.

SKIEP 4:
Sprejme se Letno poroEilo za poslovno leto 2018.

SKLEP

glasov

5:

Potrdi se poslovno-finanEni nalrt za poslovna leta 2019, 2020 in
202L.

SKIEP 6:
Za lzvedbo revlziJe za poslovno leto 2019 se lmenufe DELOITTE

L97

Skupno 5t. glasov
196

Skupno 5t. glasov
196

Skupno 5t. glasov

REVIZUA d.o.o.

196

194

Glas ZA

'la)

193

Glas ZA

195

Glas ZA

195

Glas ZA

3

3

v.1)

4

[v^t)

1

v.()

7

794 V.',\

2

Sprejet (DalNe)

Sprejet (DalNe)

99,49% Da

DeleI

Glas PROTI

(DalNe)

99,n%loa

Delei

Glas PROTI

lspre.let

st,wr"loa

Delei

Glas PROTI

Sprejet (DalNe)

98,48% Da

Delei

Glas PROTI

Sprejet (DalNe)

98,48% Da

Delei

Glas PROTI

194[vJ)

Glas ZA

Delei

Glas PROTI

Sprejet (DalNe)

98,98% Da

SKIEP 7:
Za Namenskl sklad lzvalalcev se namenl 10 % nadomestl!

zbranih za poslovno leto 2018 za lmetnlke pravlc lzvaJalcev ln
sicer:
10 % nadomestil zbranih za poslovno

leto 2018 za lmetnlke

Skupno 5t, tlasov

Glas ZA

pravic lzvajalcev lz naslova javne prloblltve fonogramov (male
glasbene pravlce), vkfluEno z javnlm prenalanjem ln
radiodlfuzno retransmlsljo;
10 % nadomestll zbranlh za poslovno leto 2018 za lmetnlke
pravlc lzvajalcev lz naslova kabelske retransmlsije fonogramov.
196

SKLEP

794

Delei

Glas PROTI

f',,^1)

2

Sprejet (DalNe)

98,98% Da

8:

Namenskl sklad izvajalcev se v celotl porabi za lzplaEilo 5e
neuveljavljenlm lzvaJalcem s stalnim preblvallStem v Republlkl
Slovenill, Ta sredsNa se dodeli ln lzplaEa po enaklh pravlllh, kot

O

tem sklepu so glasovali samo lmetnikl pravlc izvaJalcev.

ve[aJo za lzvedbo redne dellwe za leto 2018.

l,J,'

A*--

F)\^^t

SKTEP 9:
SredsWa, zbrana za lmetnlke pravic izvaJalcev, katerlm je zaradl
zastaranja poteklo pravno varstvo za uve[av[anle zahtevkov za

O tem sklepu so glasovall samo

imetniki pravlc lzvajalcev.

izplaEilo nadomestlla, se namen[o za znllanfe strolkov

kolektlvne organlzacife za lmetnike pravlc laraialcev.

SKLEP 10:

Sredstva, zbrana za lmetnlke pravlc proizvajalcev fonogramov,
katerim je zaradl zastaranja poteklo pravno varswo za
O tem sklepu so glasovall samo lmetnikl pravlc prolrvajalcev fonogramov.
uveljavljanje zahtevkov za lzplaEllo nadomestila, se namenflo ra

znilanie strolkov kolektfune organlzaclle za lmetnike pravlc
proizvajalcev fonogramov.

SKLEP

U:

Za Elane nadzornega odbora se Imenuiejo naslednil

trlie

predstavniki imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov:

6oran

O tem sklepu so glasovall samo

lmetnlkl pravlc prolzvaialcev fonotramov

LISICA

BoStian MENART

Darjo ROT

SKIEP 12:

Sprejme se novi Statut lPF, k.o.

SKLEP 13:

Sprejme se nova Pravlla o delltrll nadomestl! lzvaialcev.

SKTEP

Skupno 5t. glasov

Glas ZA
195

195

Glas PROTI

(,r,A\

O tem sklepu so glasovali samo

SpreJet (DalNe)

lo.,"i

99,49% Da

1l

lmetnlkl pravlc lzvaialcev.

14:

Sprejme se nova Pravila o delitvi nadomestil proizvaialcev
fonogramov.

o tem sklepu so glasovali samo lmetnikl pravic prolzvaialcev fonotramov

SKTEP 15:
SprelmeJo se nova Pravlla o uporabl nerazdeljenih zneskov

Skupno 5t. glasov

nadomestll.

SKLEP 15:

Sprejmejo se nova Pravila o vlaganju v banEne depozite in
uPorabi teh Prihodkov.

SKLEP 17:

Sprelmejo se nova Pravlla o strolkih poslovanla.

/nn lrl

Glas ZA

Sprejet (Da/Nel

lr"'",

Da

195

196

Skupno 5t. glasov

Glas ZA
195

195

Skupno 5t. glasov

Glas PROTI

ln'.,^

1961

1r",",

Glas PROTI

lv.l)

1

195 [VoA

1

/tA^

(DalNe)

99,49% Da

Sprejet (DalNe)

Delei

Glas PROTI

lsnr"t"t

99,49Yo Da

r

SKLEP 18:

Sprejmejo se nova Pravlla o namenskih skladih ianaialcev'

o tem sklepu so glasovall samo imetnlki pravic izt'aJalcev fonogramov

SKLEP 19:

Sprejmejo se nova Pravila o namenskih skladih proizvaialcev

o tem sklepu so glasovall samo lmetniki pravic proizvaialcev fonogramov.

fonogramov.

Podpis preitevalcev glasov:

/ntu

f

€

u

Miha SlNKovEc

Marjan ZUPAN

,2-H

g
NOTAR BOJAN PODGORSEK

t

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana

0l 43-96-370 telefaks 0l

43-96-375

POTRDILO O OVERITYI PREPISA
Notar Bojan Podgor5ek potrjujem, da se priloZeni prepis notarskega zapisnika opr. 5t. SV
898/19, z dne26.08.2019 (Sestindvajsetega avgusta dvatisoddevetnajst), ujema z izvirnikom, ki
obsega 75 (petinsedemdeset) strani.-----Izvirnik je pisan s pomodjo radunalnika, ter je opremljen s podpisi, Zigi

{

Izvimik
Lj

ub

lj

se nahaja

v notarski pisami.----

ana, dne 26. 08. 20 I 9 (Sestindvaj setega avgusta dvati soddevetnaj st)

Notar Bojan Podgor5ek

-f

-

