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NOTARSKI ZAPISNIK
skupSdine zavoda

ZAVOD ZA TI14ELIAVIJANJE PRAVIC IZVAJALCEV IN PROIZVAJALCEV
FONOGRAMOV SLO\'EMJE,
Smartinska cesta 152, 1 000 Ljubljana,
matidna Stevilka 1531964000 (cna-pet-tri-ena-devet-5est-5tiri-ni6-nid-nid),

ki je bila sklicana za detrteh

dne 21,09.2017 (enaindvajsetega septembra dvatisod-

Po 11. dlenu statuta zavoda z dne 11.08.2014 (enajstega avgusta dvatisodStirinajst), med organe z:rvoda spadata skup5dina izvajalcev in skup5dina proizvajalcev
fonogramov (11. dlen). TaEetek skup5dine proizvajalcev fonogramov je bil ob 9:40 (deveti
uri in Stiddeset minut), za}etek skup5dine izvajaloev pa jc bil ob 10100 (deseti uri), oboje v
sedemnajst).

Dt

Muftirnedijski dvorani v I (prvem) nadstropju Narodnega mvzeja Slovenije
Maistrova ulica l, Ljubljana.---

-

Metelkova,

Skup56ine sta se na podlagi Sestega odstavka 23. Elena Zakona o kolektivnem upravljanju
avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP, Uradni list RS, St. 63/16), udeleZili tudi pooblasdenki
Urada Republike slovenije za intelektualno lastnino, Mojoa pcdar in Darja KarD..----------Sktrp5dina je bila sklicana z objavo na spletni shani Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 05.09.2017 (petega septembra dvatisodsederrnajst) pod ID objave 3462954 (tri-Stiri-5est-dve'devet-pet-5tiri) in'3462972 (ti-SrtuiSest'dve'devet-sedem-dve) in z objavo sklica in gradiva na spletni strani zavoda. Bcsedilo
sklica na spletni strani AJPES je priloZeno temu notarskemu zapisniku. Druga dokazila o
sklicu in pooblastila za zastoparrje na zasedanju so shranjena pri iavodu. temu notarskemu
zapisniku sta priloZena *zrtxma. udeleZencev (prisotrih in zastopanih) skupSdine
proizvajalcev fonogramov in skup5dine izvajalcev. --

\D

je ob 10:00 (deseti uri) otvoril BoSdan Menar! predsednik skup3dine proizvajalcev
fonogramov. Povedal je, da ob 9:40 (deveti uri in Stirideset minut) sklepdnost ni Uitu poa-r,
ker je bilo udeleZenih (prisotnih oziroma zastopanih) maqi kot l5 (perrajst) dlanov. Ol 1O:OO
(deseti uri) pa jc bita sklepEnost zagotovljena zaradi udelezbe I i
lenaist) dlanov, kar je v
Zasedanje

skladu s 40' dlenom statuta UdeleZenceje obvestil, da bosta obe skupsdini potekali sodasno,
ker so na dnevnem redu rpraianjg ki se nanaSajo na kolektivno upravljanje atorske pravice
proizvajalcev fonogramov in na kolektivno upravljanje avtorske pravice izvajalcev ln
tudi

soi2E;

skupna vprasanja kolektirnega upravljanja artorskih pravic obeh kategorij (proizvajalcev

fonogramov

in

izvajalcev). UdeleZence

je seznanil s podatki o

sklicu in

z

nadinom

ugotavljanja izidov glasovanja, pri katerem obe skup5dini odlodata z velino prisomih oziroma
zastopanih Ilanov, o skupnih vpra5a.njih pa tudi z veCino vseh prisotnih Clanov. Z ve0ino
najrnanj treh berrtin na skup5dini nar"zodih glasor,alnih pravic bo skup5lina v okviru
uskladiwe z dolodbami ZKUASP odlodala o sprejemu novega statuta (pri detrti todki
Cnevnega reda) in o vi5ini vpladil v namenski sklad (pri sedmi todki dnevnega reda).
Morebitni zarnudniki ne bodo imeli glasovalne pravice, ker jih ne bo mogode vkljuditi v
seznam udeleZencev. Osnova zaizralwr izidov glasovanja bo prisotnost ob zadetku zasedanja.

Direktor zavoda Viljem Marjan Hribar

je

udeleZenirn Ilanom skup5Eine proizvajalcev

fonogramov v pregled izroCil seznam z navedbo Stevila njihovih glasov glede na individualni
deleZ nadomestila iz naslova pravic proizvajalcev fonogramov v preteklem obradunskem
obdobju (40. dlen statuta).'----

Predsednik skupSline proizvajalcev fonogramov je povedal, da bo glasovanje potekalo z
dvigovanjem tablic, ki sojih prejeli ob prihodu na zasedanje, z navedbo Ster,ila glasov. Dodal
je, da tonsko snemanje zasedanja ni dovoljeno.
Po oworitvi zasedanja skup5Cine proizvajalcev fonogramov, je predsednik BoStjan Dennol
oworil rudi zasedanje skup5dine izvajalcev, UdeleZence je seznanil stem, daje navzolih 17
(sedemnajst) oseb, ki skupaj s pooblastili zastopa ved kot 30 (nideset) dlanov s skupaj 240
(dvesto5tirideset) glasovi, kar pomeni, da je skup5dina izvajalcev v skladu s 30. llenom ststuta
sklepdna in lahko veljavno odloda. Ponovil je podatke o sklicu in opis naEina ugotavljanja
izidov glasovanja--------

€

France Kapus (dlan skupSdine izvajalcev in poobla5tenec dlanov, ki so navedeni v priloZenem
seznatnu udeleZencev) je ugovarjal. da vsebina pooblastil ni v skladu s 23. Ilenom ZKUASP
in je napovedal, da bo vloZil izpodbojno toZbo. Podpisanemu notarju

je izrolil opozorilo, ki je

priloleno temu notarskemu zapisniku
BoStjan N{enart, predsednik skup5dine proizvajalccv fonogramov,

je za glasovanje predlagal

sklep:-----Sklcp

I (ena):'-----

Delovno predsedstvo predstm,lja predsednik Skttpldirre proi*ajalcev fonogramov IPF
BoStjan il[enan.
PriloZeno porodilo pre5tevalcev glasov izkazuje, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa
oddanih 78,71 (oseminsedemdcset 71l100) glasov, kar predstavlja93,74 (triindevetdeset celih
Stiriinsedemdeset) % od glasov dlanov, ki so udeleZeni (prisotni oziroma zastopani) na seji.
Predsednik je ugotovil, da je bil sklep skupSdine proizvajalcev fonogramov sprejet.---
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je za glasovanje predlagal
Bostjan Menar! predsednik slupsdine proizvajalcev fonogmmov,
sklep:-----Sklep 2

(dve):--------

Za prestevatia

glasov se imenuieta Miha Sinkovec in

Mai

Zupan'

glasov izkantje, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa
na seji'
"tZtltOO)glasov,karpredstavljag3,T4(tiindevetdesetcelih
dlanov, ki so udeleZeni (prisotni oziroma zastopani)

TlT_If i'-:9:::I1!-9i:l1i:l'-?:if !ltry::i:l::lll-"'-'T:I'-P:::--'---'-------
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I (ena):------

ffi :'::I!:!:Y:Y:!:Y:!:I:*:!:!Y:!!::?1:!::::::!::r::o:'::!:-Sklep

poroeilo
oddanih 239 (dvcst
oseminpetdo set) %o

zL s
99'5
ofiri

PriloZeno

T'-t19Ii'-:g-"i:l:!1-i"-1T'::1{:1T1"11',-1'::l-'l-Y:----- -------'--------------je za glasovanje predlagal
Bo5tjan Dermol, predsednik slcupSfine izvajalcev,
Sklep 2

(dve):'-------

fu p)eircvalca glasov se imenuieta Miha Sinlavec in

sklep:----------

Zupan"-----

priloZeno poroUilo prestevalcev glasov izlcoz$e, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa
% od glasov dlanov, ki so
oddanih z+o ldvestostirideset) glasov, kar predstavlja 100 (sto)
je ugotovil, da jo bil sklep
udelezeni (prisotni oziroma zastopani) na seji, Predsednik
skup5dine izvajalcev sprejet.'-----

Druga tolka dnevnega reda: Potrditev dnevnesa

redr-

je za glasovanje predlagal
Bostjan Menarl predsednik skupSdine proizvajalcev fonogramov,

sklep:-----Sklep 3

(tri):-

:-1!!:::-r!:::::-!v::::!:--'-----:----------------------predlaganega sklepa
PriloZeno porodilo prestevalcev glasov izkazuie, da je bilo za sprejem
(sto)
od glasov dlanov,
%
oddanih ti,eO l6inosemdcset 96/100) glasov, kar predstavlja 100
je
ki so udeleZeni (prisotni oziroma zastopani) na seji. Predsednik ugotovil, da je bil sklep
skup5dine proizvajalcev fonogramov sprejet.'----
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Skrep 3

Potrdi

skupsdine izvajarcev, je za grasovanje predlagal

(tri):---------------:-:- -:-

se

prcdlagani dnevni

skrep:----------

--:--*: -:-------::-----:-----:

---:-

je bilo za sprejem preClaganega

sklepa

red.--------

Prilo2eno

zkazuje, da

oddanih 2

ar predsavlja 100 (sto) % od glasov dlanov, ki so
PreCsednik je ugotovil, da je bil sklep

udeleZeni
skupsdine

-11-:tii'

Scstnaist) in snrelem finanlnesa

nalrta-

Direktor zavoda viljem Marjan Hribar je predstavil predlagani
sklep 4 (stiri). predsednika
-Bosrja-n
skupsdin sta pozvala 6lane k razpravi. Po razpravi je
Dermol, predsednik skupsdine
izvaj alcev, za glasovanje pred lagal sklep:-----Sklep 4 (Stiri):----shtpicina izvajalcev je. obrwnavala in sprejela Letno porocilo IpF
za poslwrn leto
(clvatisoClesrnajst).-

-----------

2016

PriloZeno porodilo prestevalcev glasov lzkazuie, da je bilo
za sprejem predlaganega sklepa
oddanih 215 (dvestopetnajst) glasov, kar predstavtja 89,58 (devetinosemdeset
celih oseminpetdeset) Yo od glhsov dlanov, ki so r.idelezeni(prisonri
oziroma zastopani) na seji.
da je bit sklep skupsd re izvajalcev sprejet,-----

F
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Sklep 4

(Stiri):-----

Sbtpliina proizvaialcev fonog'amov ie obravnavala in sprejela
letno poro[ilo IpF za
p o s I ov no I e t o 2 0 I 6 (ctvat i so C i e s rn aj st).- - --Prilozeno porodilo prestevalcev glasov izkazuje, da je bilo
za sprejem predlaganega sklepa
oddanih 82'90 (dvaino.semdeset 90i100) glasov, kar piedstavlj gil,zi
a
(osemindevetdeset celih
Itiriinsedemdeset) % od glasov dlanov, ki so udeleZeni (prisotni
oziroma zastopani) na seji.
Predsednik_je
daje bil skrep skup.dine proizvajaLev fonogramov sprejet.--

"T:]ll1

Direktor

zav oda

viU.r" r,a-:".

*;;;:";;;;;il;;

skupsdin sta pozvala rlane k-razpravi. Po razpravi
izvaj alcev, za glasolanje predlagal s klep :- - -- - -
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; ;,;. ;r:rr;;;;

Bostjan Dennol, preJseinit skupsdine

Sklep 5 (pet):-----Potrdi se poslovno-finanini nacrt zaposlovno leto 2017 (h,atisocsedemnajst).-----
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da je je bilo za sprejem predlaganega sklepa
oddanih 216 (dvesto5estrajst) glasov, kar predstavlja 90 (devetdeset) % od glasov dlanov, ki
so udeleieni (prisotni oziroma zastopani) na seji. hedsednik je ugotovil, da je bit sklep

hiloZeno poroCilo pre5tevalcev glasov izkazuje,

skup5dine izvajaloev sprejet.------

BoSdan Menart, predscdnik skup5dine proizvajalccv fonogramov,

je za glasovanje predlagal

sklep:-----Sklep 5 (pet):-----Potrdi se poslovno-linanCni naCrt zq poslovno leto 2017 (dvatisoisedemnajst).---PriloZeno porodilo pre5tevalcev glasov ukazuje, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa
oddanih 79,23 (devetinsedemdeset 231100) glasov, kar predstavlja 94,36 (Stiriindevetdeset
celih Sestintrideset) % od glasov dlanov, ki so udeleZeni (prisotni oziroma zastopani) na seji.
hedsednikje ugotovil, daje bil sklep skupSdine proizvajalcev fonogramov sprejet.

Cetrts tolka dnevnesa reda: Uskladitev z dololbami ZKUASP--
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Direktor zsvoda Viljem Marjan Hribar je predstavil predlagani sklep 6 (5est). Povedal je, da
gre za skupno vpra5anje obeh kategorij avtorskih pravic (proizvajalcev fonogramov in
izvajalcev) inje zato za veljaven sprejem priloZenega statuta" ki po obliki ustreza prcdpisom o
notarski listini (31. do 35. llen Zakona o notariatu - Zl.{, Uradni list RS, lt.2/07 -9lll3),
potrebno dose6i vedino najmanj teh Cetrtin vseh na skup5dini navzodih glasovalnih pravic in
tudi enako vedino vsake od skupSEin obeh kategorij avtorskih pravic.----hedsednika skup5din sta pozvala dlane k razpravi.
Mojca PeEar, pooblaldenka Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, je opozorila
udeleZence, da je vsebina predlaganega statuta in pravil v nasprotju z ZKUASP in bodo zato
navedeni akti nevelj avni

Po razpravi je BoStjan Dermol, predsednik skupSdine izvajalcev, za glasovanje predlagal

sklep:-----Sklep 6 (5est):'----Sprejme se novi Statut

,-f

IPF.--

PriloZeno porolilo preltevalcev glasov izkazile, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa
oddanih 217 (dvestosedemnajst) glasov, kar predstavlja 90,41 (devetdeset 41/100) % od
glasov dlanov, ki so udeleZeni (prisotri oziroma zastopani) na seji. Predsednik je ugotovil, da
je bil statut sprejet z velino, ki presega tri deftine na skupSdini izvajalcev navzodih
glasovalnih

pravic.------

pred glasovanjem skupscine proizvajaicev fonogramov sta predsednika obeh skupsdin BoStjan

Y;:l-:**

:-------------------------------

-

Menarg predsednik skup5Cine proizvajalcev fonogramov'
glasovanje predlagal sklep:' --- ---

za

Po prekiniwi

3'-rylr:|i1111T91ff-T:1111'-:'-:I:lf

je Boltjan

Sklep 6 (Sest):

-'::-:t:::::-::'-' ::!::l:-1-----:--------------- --- --------------------------------priloZeno porolilo prestevalcev glasov izkazuje, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa
celih
oddanih 8C,83 ldvainosemdeset 83/100) glasov, kar predstavlja 98,65 (osemindevetdeset
o/o od glasov 6lanov, ki so udeleZeni (prisotni oziroma zastopani) na seji.
petiniestdeser)
'predsednik
ugotovii, da je bil statut sprejet z vedino, ki presega tri detrtine na skupSiini

ie

r1"-iTi"-'-':19:::y-:"-Tl-"-"-'ll lY::l:li'h-!:111'-..--------------------------------Skupno oddanih 299,83 (dvestodevetindevetdeset 83/100) glasov za sprejem statuta'
prejstavl3a 92,55 (dvaindevetdeset celih petinpetdeset) % od skupno 323,96 (ristoniindvajset
'qeltOO)
je
zavoda sprejela
irisotnih glasov in je zato BoStjan N'Ienart ugotovil, da skup5lina
pravic,'-----statut z veeino, ki presega tri detrtine na skupiCini zavoda narzoEih glasovalnih

Po razpravi o predlaganem sklepu 7 (sedem), je Bo5tjan Dermol, predsednik skup5dine

i111-'-"lr-'-19111"-:Trry1':-1r:Yi3i ----------------------------- ------------------------ ---Sklep 7 (sedem):
Sprejme se Pravilnik o

delini nadomestil izvaialcev'

je bilo za splejem predlaganega sklepa
odcianih 213 (dvestotrinajst) giasov, kar predstavlja 88,75 (oseminosemdesct celih
petinsedemdeset)o/o od glasov dlanov, ki so udeleZeni (prisotni oziroma zastopani) na seji.
Predscclnik je ugoiovil. da je bil skiep skup5dine izvajalcev sprejer'----PriloZeno porodilo preltevalcev glasov izkazuje. da

--

---------

BoStjan Menan, predsednik skupSdine proizvajalcev fonogramot',

je za glasovanje predlagal

sklep:-----Sldep 7 (scdem):
Sprejme se Pravilnik o

delini nadomestil proi*aialcevfonogramov'

PriloZeno porodilo preltevalcev glasov izkazuje, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa
celih
oddanih 8i,83 (dvainosemdeser 83i 100) glasov, kar predstavlja 98,65 (osemindevetdeset
petinSestdeset) %o od glasov dlanov. ki so udeleZeni (prisotni oziroma zastopani) na seji'

i:'-'-::1*t'1ltt1"-i"-lli:!i:ti:iilr::'*:lTl-"-TT:l-:p:::----------
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