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I. UVOD 

Pravna podlaga za pripravo Končnega poročila o odvzemu pravice 

reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih 

oseb po stanju na dan izteka roka za razdelitev premoženja 

03.03.2022 je Odločba Urada RS za intelektualno lastnino številka 

31225-7/2020-3/103 z dne 27.11.2020 in 76. člena ZKUASP ter smiselna 

uporaba določb 40. in 41. člena ZKUASP. ZKUASP v drugi in tretji 

točki 76. člena določa, da mora pravna oseba v treh mesecih od dneva 

pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja pristojnemu organu 

posredovati poročilo, ki ga mora sestaviti po stanju na dan 

pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja. Pravna oseba mora v 

šestih mesecih od izteka roka za razdelitev premoženja iz prvega 

odstavka tega člena posredovati pristojnemu organu zaključno 

poročilo, ki ga mora sestaviti po stanju ~a dan izteka roka za 

razdelitev premoženja iz prvega odstavka tega člena, skupaj z 

revizorjevim poročilom. Zaključno poročilo mora pregledati 

pooblaščeni revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki 

ureja revidiranje. 

Poročilo je namenjeno zahtevam regulatorja in se skladno z določili 

76. člena ZKUASP objavi na AJPES, ni pa namenjeno za davčne namene. 

Računovodska podlaga za pripravo poročila so Slovenski računovodski 

standardi. 

Izkaz poslovnega izida SAZOR GIZ k.o. v rednem letnem poročilu za 

leto 2021, je sestavljen na podlagi evidentiranih poslovnih dogodkov 

v zvezi z upravljanjem posameznih pravic avtorjev iz naslova 

reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter 

fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP in vključuje posamezne 

prihodke in odhodke povezane z upravljanjem posamezne pravice in je 

pravzaprav zbir posameznih izkazov poslovnega izida za upravljanje 

posamezne pravice. 

V primeru, da bi SAZOR GIZ k.o. tudi dejansko upravljal pravico 

reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih 

oseb, bi izkaz poslovnega izida za upravljanje pravic, vseboval s 

tem v zvezi ustvarjene prihodke in stroške in posledično tudi 

sredstva in obveznosti. 

Pravica reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist 

invalidnih oseb nikoli ni bila upravljana, na njeni podlagi ni bilo 

ustvarjenih prihodkov in stroškov ter zato ni premoženja, ki bi ga 

kolektivna organizacija lahko razdelila, kar je razvidno tudi iz 

razkritij o zbranih nadomestilih v revidiranih letnih poročilih za 

leta 2008 - 2021. 

Pravica reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist 

invalidnih oseb je bila leta 2015 s spremembo ZASP dana v prosto 

uporabo. Pred letom 2015 pa se ta pravica ni uspela upravljati, ker 

ni prišlo do ustreznih dogovorov z interesnimi združenji invalidov. 

Pod vprašaj se je postavljalo predvsem ekonomsko upravičenost 

upravljanja te pravice in zato se je v pričetku delovanja kolektivne 
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organizacije SAZOR GIZ k.o., dalo prednost tistim pravicam, ki so 

bile ekonomsko bolj upravičene in ki bi omogočile pričetek delovanja 

SAZOR GIZ k.o. 

"~kYP.~.~~.1:1~ .................................. . 
Skupščina je organ 
upravljanja kolektivne 
organizacije in odloča 
o sprejemu statuta ter 
drugih pravil, sprejema 
letno poročilo ter 
imenuje člane 
nadzornega odbora 
organizacije. 
Pristojnosti skupščine 
določa 25. člen ZKuASP. 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor je organ 
upravljanJa kolektivne 
organizacije, ki ga 
imenuje skupščina, in 

nadzira poslovodstvo 
pri vodenju poslov 
kolektivne organizacije 
ter spremlja izvaJanje 
sprejetih sklepov 
skupščine. NJegove 
pristojnosti določa 27. 
člen ZKUASP. 

Poslovodstvo 

Poslovodstvo je organ 
upravljanja kolektivne 
organizacije, ki ga 
imenuje nadzorni odbor, 
in vodi posle 
kolektivne organizacije 
samostojno in na lastno 
odgovornost. 
Poslovodstvo zastopa in 
predstavlja kolektivno 
organizacijo. Njegove 
pristojnosti določa 26. 
člen ZKUASP. 

II. POSLOVNO POROČILO 

SAZOR GIZ k.o. je Slovenska avtorska in 
založniška organizacija za pravice 
reproduciranja, ki jih kolektivno upravlja na 

podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno 

lastnino (URSILl v skladu z Zakonom o avtorski 

ir. sorodnih pravicah (v nadaljevanju tudi kot 

ZASP) ter Zakonom o kolektivnem upravljanju 

avtorske in sorodnih pravic (v nadaljevanju 
tudi kot ZKUASP) . 

l. STATUSNA OBLIKA, NAČIN UPRAVLJANJA IN 

NADZORA SAZOR GIZ k.o. 

Statusna oblika 

V skladu z veljavno (prenovljeno) Pogodbo 

o ustanovitvi z dne 15.7.2020 je 
gospodarsko interesno združenje SAZOR GIZ 

k.o. kolektivna organizacija avtorjev in 
založnikov, ki posluje z neprofitnim 
namenom in se sme ukvarjati samo s 
kolektivnim upravljanjem avtorskih in 
sorodnih pravic. 

Organi SAZOR GIZ k.o. 

.. ? .. ~~.P.~ .. ~.i..1:1.':'. ............... „ ..•.•..••.•......•....••.•....•.•••••...•..•.•• „ ...........................................•........ „ ... . 

Skupščino SAZOR GIZ k.o. sestavljajo člani 
z glasovalno pravico. Skupščino 

sestavljata dve kategoriji članov, in 
sicer avtorji in založniki. O zadevah, ki 

se nanašajo le na pravico reproduciranja v 

primeru fotokopiranja preko obsega iz 50. 

člena ZASP in o skupnih zadevah, odločajo 

(tudi) tisti člani, ki so imetniki te 
pravice. 

Član združenja lahko postane vsak imetnik 

pravic na avtorskem delu s področja književnosti, znanosti, 
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publicistike in njihovih prevodov, na katerem pravice 
kolektivno upravlja združenje. 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor SAZOR GTZ k.o. je štiričlanski organ in so ga 
na dan 3.3.2022 sestavljali: 

Slavko Pregl (predsednik) 
Dušan Merc 
Tone Rode 
Aleš šteger. 

Poslovodstvo 

Poslovodstvo združenja štejeta dva člana. Vsak član 
poslovodstva združenje zastopa in predstavlja samostojno ter 
samostojno vodi posle združenja v skladu z določbami Pogodbe o 
ustanovitvi in ZKUASP. 

SAZOR GIZ k.o. sta na dan 3.3.2022 vodila Luka Novak in Rudi 
Zaman. 
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2. DOVOLJENJE URSIL 

SAZOR GIZ k.o. lahko na podlagi dovoljenja URSIL z dne 28.06.2007 

kolektivno upravlja pravice avtorjev in založnikov del s področja 

književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru 

reproduciranja avtorskih del v korist invalidnih oseb ter 

reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter 

fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP. 

3. ODLOČBA URSIL Z DNE 27.11.2020 

Dne 27.11.2020 je Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino 

izdal odločbo številka 31225 7/2020-3/103, s katero je odvzel 

dovoljenje za kolektivno upravljanJe pravic avtorjev in založnikov 

del s področJa književnosti, publicistike~in njihovih prevodov iz 

prve alineje I. točke izreka dovoljenja Urada Republike Slovenije za 

intelektualno lastnino št. 31225-1/2007-8 z dne 28.6.2007, izdano 

SAZOR - Slovenski avtorski in založniški organizaciji za pravice 

reproduciranja GIZ k.o., Kersnikova ulica lOA, 1000 Ljubljana 

(matična številka: 2264463000), ki se glasi: » - reproduciranja in 

distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb ter«. 

4. POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTI IN STANJE NA PODROČJU UPRAVLJANJA 

ODVZETE PRAVICE 

SAZOR GIZ k.o. pravice reproduciranja in distribuiranja avtorskih 

del v korist invalidnih oseb, ki mu je bila z odločbo številka 

31225-7/2020-3/103 z dne 27.11.2020 odvzeta, nikoli ni upravljala. 

Na podlagi te pravice ni zbirala in ni razdeljevala nadomestil ter v 

povezavi s to pravico ni ustvarjala prihodkov in imela kakršnih koli 

stroškov. Prav tako iz naslova te pravice ni imela sredstev in 

obveznosti do virov sredstev, prav tako iz naslova te pravice ni 

imela nobenega premoženja. 

5. POROČILO O POSLOVANJU Z ZUNANJIM IZVAJALCEM 

Skladno z ZKUASP in Pogodbo o opravljanju administrativno

tehničnih poslov z dne je za SAZOR na dan 03.03.2022 

administrativno - tehnične storitve opravljal ZAMP AVTORSKA 

DRUŽBA d.o.o. (v nadaljevanju ZAMP d. o.o.), Kersnikova lOA, 

1000 Ljubljana. Poleq administrativno--tehničnih storitev je 

ZAMP d.o.o. na podlagi Pogodbe o opravljanju računovodskih in 

tajniških storitvah z dne 28.03.2017 opravljal tudi 
računovodske in tajniške storitve. 

Za pravico reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v 

korist invalidnih oseb, ki je bila SAZOR GIZ k.o. z odločbo 

številka 31225-7/2020-3/103 z dne 27.11.2020 odvzeta, zunanji 
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izvajalec ni opravil nobene storitve in zato v zvezi s to 
pravico niso nastali stroški zunanjega izvajalca. 

6. POROČILO O UPORABI SREDSTEV NAMENSKIH SKLADOV 

Namenski skladi iz naslova sredstev pravice reproduciranja in 
distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb niso 
bili oblikovani. 

7. POROČILO O ZAVRNJENIH DOVOLJENJIH ZA UPORABO AVTORSKIH DEL 
IZ REPERTOARJA KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE 

SAZOR GIZ k.o. ni zavrnil nobenega dovoljenja, ker pravice 
reproduciranja in distribuiranja avtor~kih del v korist 
invalidnih oseb ni nikoli upravljal. 

8. SKUPNI ZNESEK PLAČIL, KI SO GA V OBDOBJU OD 03.03.2021 DO 
03.03.2022 OD KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE PREJELI ČLANI 
POSLOVODSTVA IN ČLANI NADZORNEGA ODBORA LOČENO ZA VSAKO OD TEH 
SKUPIN OSEB, VKLJUČNO ZA DODATNA POKOJNINSKA ZAVAROVANJA IN 
VSE DRUGE UGODNOSTI V KAKRŠNIKOLI OBLIKI 

Vir prejemkov članov poslovodstva in članov nadzornega odbora 
ni izviral iz d.ejavnosti pravice reproduciranja in 
distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb, saj 
SAZOR GIZ k.o. te pravice ni nikoli upravljal, temveč je vir 
financiranja izhajal iz preostalih dejavnosti SAZOR-JA, v 
katere odločba ne posega. 

9. PODATKI O POVEZANIH OSEBAH IN ZUNANJIH IZVAJALCIH 

SAZOR GIZ k.o. je na dan 03.03.2022 posloval z zunanjim 
izvajalcem, ki je za SAZOR GIZ k.o. opravljal administrativno
tehnične naloge. To je ZAMP AVTORSKA DRUŽBA d.o.o., Kersnikova 
lOA, 1000 LJUBLJANA. 

Glede na 57. člen Zakona o medijih, na katerega se sklicuje 
ZKUASP pri opredeljevanju povezanih oseb, SAZOR GIZ k.o. na 
dan 03. 03. 2022 v povezavi s pravico reproduciranja in 
distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb ni imel 
povezanih oseb in transakcij s povezanimi osebami. 
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III. RAČUNOVODSKO POROČILO 

l.BILANCA STANJA NA DAN 03.03.2022 IN 03.03.2021 

SAZOR GIZ k.o. iz naslova upravljanja pravice reproduciranja in 

distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb po stanju na 

dan izteka roka za razdelitev premoženja tj. na dan 03.03.2022, kar 

je 12 mesecev po pravnomočnosti odločbe, ni imel sredstev in 

obveznosti do virov sredstev iz naslova pravice reproduciranja in 

distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb, zato v 

bilanci stanja, ki se nanaša izključno na to pravico, ne izkazuje 

vrednosti. 

Postavka 03.03.2022 03.03.2021 

SREDSTVA o o 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA n o v 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA o o 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE: ČASOVNE RAZMEJITVE o o 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV o o 

A. KAPITAI, o o 

B. REZERVACIJE IN DOLOGORČNE PASIVNE RAZMEJITVE o o 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOS'!'I o o 

č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI o o 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE o o 
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2.IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

SAZOR GIZ k.o. iz naslova upravljanja pravice reproduciranja in 
distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb v obdobju 
poslovnega leta, ki se prične z dnevom pravnomočnosti odločbe in 
končna na dan izteka roka za razdelitev premoženja, ni ustvarjal 
prihodkov in imel stroškov iz naslova upravljanja tega nadomestila, 
zato v izkazu poslovnega izida, ki se nanaša izključno na to 
pravico, ne izkazuje vrednosti. 

Postavka 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

. C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

O. UREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 

F. KOSMAT~ DONOS OD POSLOVANJA 

G. POSLOVNI ODHODKI 

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA 

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA 

J. FINANČNI PRIHODKI 

K. FINANČNI ODHODKI 

L. DRUGI PRIHODKI 

M. DRUGI ODHODKI 

N. CELOTNI DOBI~EK 

O. CELOTNA IZGUBA 

P. DAVEK IZ DOBIČKA 

. R. ODLOŽENI DAVKI 

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOB,JI'. 

Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

T. 
· ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

04.03.2021 01.01.2021 

03.03.2022 03.03.2021 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 
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3. IZKAZ DENARNIH TOKOV 

SAZOR GIZ k.o. iz naslova upravljanja pravice reproduciranja 

in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb v 

poročevanem obdobju ni ustvaril denarnih tokov, zato izkaz 

denarnih tokov, ki se nana§a izključno na to pravico, ne 

izkazuje vrednosti. 

A. 

a) 

b) 

V SUR 

Denarni tokovi pri poslovanju 

Čisti poslovni izid 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v 

poslovnih odhodkih 

Prilagoditve za 

Amortizacijo (+) 

Prevrednotovalne poslovne prihodke, povezanimi s 
postavkami naložbenja in financiranja (-1 

Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezanimi s 

postavkami naložbenja in financiranja (+) 

Finančne prihodke brez finančnih prihod~ov iz poslovnih 

terjatev 1-) 

Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih 

obveznosti (+) 

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih 
c) razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in 

obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 

zaeetne manj končne poslovne terjatve 

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 

Začetne manj končne odložene ter)atve za davek 

z.ačetna manJ končna sredstva (skup.i.ne za odtujitev) 

prodaJO 

Začetne manj končne zaloge 

Končni manj začetni poslovni dolgovi 

Končne manj zatetne pasivne časovne razmeJitve in 
rezervacije 

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 

za 

Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a 
Č) + b + C) 

04.03.2021-
03.03.2022 

01.01.2021-
03.03.2021 
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B. 

a) 

b) 

Denarni tokovi pri investiranju 

Prejemki pri investiranju 

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki 
se nanašajo na naložbenje 

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 

PreJernki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 

Prejemki od odtujitve finančnih naložb 

Izdatki pri investiranju 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 

Izdatki za pridobitev finančnih naložb 

Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju 
c) (a + b) 

C. 

a) 

b) 

c) 

č. 

Denarni tokovi pri financiranju 

Prejemki pri financiranju 

Prejemki od vplačanega kapitala 

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 

Izdatki pri financiranju 

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na 
fi n1rnci ranje 

Izdatki za vračila kapitala 

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti 

Izdatki za izplatila dividend in drugih deležev v 

dobičku 

Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju 
(a + b) 

Končno stanje denarnih sredstev 

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, se in 
X) Cc) 

Začetno stanje denarnih sredstev 
y) 

11 



PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni na osnovi 

Slovenskih računovodskih standardov. Pri tem so upoštevane 

temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka 

poslovnih dogodkov in časovna neomejenost delovanja. 

Bilanca stanja ima obliko dvostranske uravnotežene bilance 

stanja. 

Izkaz poslovnega izida ima obliko stopenjskega zaporednega 

izkaza poslovnega izida in je sestavljen po različici I. 

Izkaz denarnih tokov je izdelan po posredni metodi oz. po 

skrajšani različici II. 

Računovodski izkazi so pripravljeni v ~vrih. 
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IV. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

SAZOR GIZ k.o. pravice reproduciranja in distribuiranja avtorskih 
del v korist invalidnih oseb v poročevanem obdobju ni upravljal, 
zato v bilanci stanja, izkazu poslovnega izida in izkazu denarnih 
tokov ni vrednosti in dodatna pojasnila vrednosti niso potrebna. 

13 



V. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM NA PODLAGI 
DOLOČIL ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU 
AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP) 

Vsa pojasnila k računovodskim izkazom na podlagi določil 

zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic 

(ZKUASP) se nanašajo na pravico reproduciranja in 

distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb na dan 

03.03.2022. 

l. SKUPNI ZNESEK VSEH AVTORSKIH HONORARJEV, KI JIH JE 

KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA ZBRALA IZ NASLOVA PRAVICE 
REPRODUCIRANJA IN DISTRIBUIRANJA AVTORSKIH DEL V KORIST 

INVALIDNIH OSEB NA DAN 03.03.2022 

SAZOR GIZ k.o. pravice reproduciranja in distribuiranja 

avtorskih del v korist invalidnih oseb, ki mu je bila z 

odločbo številka 31225-7/2020-3/103 z dne 27.11.2020 odvzeta, 

nikoli ni upravljal, zato iz tega naslova na dan 03.03.2022 ni 

imel zbranih avtorskih honorarjev. 

2. ZNESEK VSEH STROŠKOV KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE IN NJIHOV 

ODSTOTEK GLEDE NA VSE ZBRANE AVTORSKE HONORARJE IZ NASLOVA 

PRAVICE REPRODUCIRANJA IN DISTRIBUIRANJA AVTORSKIH DEL V 

KORIST INVALIDNIH OSEB NA DAN 03.03.2022 

SAZOR GIZ k.o. pravice reproduciranja in distribuiranja 

avtorskih del v korist invalidnih oseb, ki mu je bila z 

odločbo številka 31225-7/2020-3/103 z dne 27.11.2020 odvzeta, 

nikoli ni upravljal, zato iz tega naslova na dan 03.03.2022 ni 

imel stroškov. 

3. ZNESEK STROŠKOV POSLOVANJA IN NJIHOV ODSTOTEK GLEDE NA VSE 

ZBRANE AVTORSKE HONORARJE IZ NASLOVA PRAVICE REPRODUCIRANJA IN 

DISTRIBUIRANJA AVTORSKIH DEL V KORIST INVALIDNIH OSEB NA DAN 

03.03.2022 

SAZOR GIZ k.o. pravice reproduciranja in distribuiranja 

avtorskih del v korist invalidnih oseb, ki mu je bila z 

odločbo številka 31225-7/2020-3/103 z dne 27.11.2020 odvzeta, 

nikoli ni upravljal, zato iz tega naslova na dan 03.03.2022 ni 

imel stroškov poslovanja. 
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4. ZNESEK STROŠKOV, POVEZANIH Z DELOVANJEM NAMENSKIH SKLADOV, 
IN NJIHOV ODSTOTEK GLEDE NA VSE ZBRANE AVTORSKE HONORARJE NA 
DAN 03.03.2022 

SAZOR GIZ k.o. iz naslova pravice reproduciranja in 
distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb ni 
oblikoval namenskih skladov, zato na dan 03.03.2022 ni imel 
stroškov povezanih z namenskimi skladi. 

5. VIRI, KI SE UPORABLJAJO ZA KRITJE STROŠKOV KOLEKTIVNE 
ORGANIZACIJE NA DAN 03.03.2022 

Iz naslova pravice reproduciranja in distribuiranja avtorskih 
del v korist invalidnih oseb SAZOR GIZ~k.o. na dan 03.03.2022 
ni imel stroškov. 

6. ZNESKI, NAMENJENI V NAMENSKE SKLADE NA DAN 03.03.2022 

SAZOR GIZ k.o. iz naslova pravice reproduciranja in 
distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb ni imel 
zneskov, ki bi bili namenjeni namenskim skladom, ker tovrstne 
pravice ni nikoli upravljal. 

7. ŠTEVILO DELITEV ZBRANIH AVTORSKIH HONORARJEV NA DAN 
03.03.2022 

SAZOR GIZ k.o. ni imel zbranih avtorskih honorarjev iz naslova 
pravice reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v 
korist invalidnih oseb, zato nikoli ni bila izvedena delitev 
na osnovi te pravice. 

S. SKUPNI ZNESEK AVTORSKIH HONORARJEV, DODELJENIH IMETNIKOM 
PRAVIC NA DAN 03.03.2022 

SAZOR GIZ k.o. na dan 03.03.2022 ni imel zbranih avtorskih 
honorarjev iz naslova pravice reproduciranja in distribuiranja 
avtorskih del v korist invalidnih oseb, zato na dan 03.03.2022 
ni imel dodeljenih avtorskih honorarjev. 

9. SKUPNI ZNESEK AVTORSKIH HONORARJEV, PLAČANIH IMETNIKOM 
PRAVIC NA DAN 03.03.2022 

SAZOR GIZ k.o. na dan 03.03.2022 ni imel zbranih avtorskih 
honorarjev iz naslova pravice reproduciranja in distribuiranja 
avtorskih del v korist invalidnih oseb, zato na dan 03.03.2022 
ni imel plačanih avtorskih honorarjev. 
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10. SKUPNI ZNESEK AVTORSKIH HONORARJEV, DODELJENIH IMETNIKOM 

PRAVIC, VENDAR ŠE NE PLAČANIH NA DAN 03.03.2022 

SAZOR CIZ k.o. na dan 03.03.2022 ni imel zbranih avtorskih 

honorarjev iz naslova pravice reproduciranja in distribuiranja 

avtorskih del v korist invalidnih oseb, zato na dan 03.03.2022 

ni imel dodeljenih, vendar še ne plačanih avtorskih 

honorarjev. 

11. SKUPNI ZNESEK ZBRANIH AVTORSKIH HONORARJEV, VENDAR ŠE NE 

DODELJENIH IMETNIKOM PRAVIC NA DAN 03.03.2022 

SAZOR GIZ k.o. na dan 03.03.2022 ni imel zbranih avtorskih 

honorarjev iz naslova pravice repro9uciranja in distribuiranja 

avtorskih del v korist invalidnih oseb, zato na dan 03.03.2022 

ni imel še ne dodeljenih avtorskih honorarjev. 

12. RAZLOGI, ČE SE NI IZVEDLA DODELITEV IN IZPLAČILO IMETNIKOM 

PRAVIC V ROKIH IZ 34. IN 35. ČLENA TEGA ZAKONA 

SAZOR GIZ k.o. pravice reproduciranja in distribuiranja 

avtorskih del v korist invalidnih oseb, ki mu je bila z 

odločbo številka 31225-7/2020-3/103 z dne 27.11.2020 odvzeta, 

nikoli ni upravljal, zato ni izvedel dodelitve in izplačil 

imetnikom pravic. 

13. ZNESEK NERAZDELJENIH AVTORSKIH HONORARJEV NA DAN 
03.03.2022 IN OBRAZLOŽITEV NJIHOVE UPORABE 

SAZOR GIZ k.o. na dan 03.03.2022 ni imel zbranih avtorskih 

honorarjev iz naslova pravice reproduciranja in distribuiranja 

avtorskih del v korist invalidnih oseb, zato na dan 03.03.2022 

ni imel nerazdeljenih avtorskih honorarjev. 

14. PREJETI IN PLAČANI ZNESKI DRUGIM KOLEKTIVNIM ORGANIZACIJAM 

TER ZARAČUNANI IN PLAČANI STROŠKI DRUGIM KOLEKTIVNIM 
ORGANIZACIJAM 

SAZOR GIZ k.o. na dan 03.03.2022 ni beležila prejetih in 

plačanih zneskov drugim kolektivnim organizacijam iz naslova 

pravice reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v 

korist invalidnih oseb. Prav tako na dan 03.03.2022 ni 

zaračunala ali plačala kakršnih koli zneskov drugim 

kolektivnim organizacijam iz naslova pravice reproduciranja in 

distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb. 
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15. ZNESKI AVTORSKIH HONORARJEV IN NADOMESTIL, RAZDELJENIH 
NEPOSREDNO IMETNIKOM PRAVIC, KI IZHAJAJO IZ DRUGE KOLEKTIVNE 
ORGANIZACIJE 

SAZOR GIZ k.o. na dan 03.03.2022 ni imel zneskov avtorskih 
honorarjev iz naslova pravice reproduciranja in distribuiranja 
avtorskih del v korist invalidnih oseb razdeljenih neposredno 
imetnikom pravic, ki izhajajo iz druge kolektivne 
organizacije. 

16. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH DELAVCEV V POSLOVNEM LETU 

V obdobju od 03.03.2021 do 03.03.2022 je imel SAZOR GIZ k.o. 
2 zaposlena. Vir financiranja zaposlenih ni izviral iz 
dejavnosti upravljanja pravice reprodu~iranja in 
distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb. 
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VI. IZJAVE O NASPROTJU INTERESOV 
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IZJAVA POSLOVODSTVA O NASPROTJU INTERESOV 

Podpisani RUDI ZAMAN 

Stanujoč 

ki v kolektlvnl organizaciji SAZOR ·Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ k.o. (v 

nadaljevanju: »kolektivna organizaclja<i) opravljam funkcijo člana 

a) nadzornega odbora 
b) poslovodstva, 

v skladu z 29. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske In sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16) Izjavljam, da: 

Imam v kolektivni organizacljl interes za Izvajanje zgoraj navedene funkcije In pridobivanja osebnega dohodka iz 

tega naslova, interes glede lzvdevanja pravic člani! f imetnika pravic (ustrezno podlrtatll v kolektivni organizaciji v 

skladu z zakonom in akti kolektivne organizacije, vključno s pravico do udeležbe pri delltvl zbranih avtorskil) 

honorarjev skladno s pravili o delitvi le-teh med člane oz. Imetnike pravic, In da v kolektivni organizaciji nimam 

drugih Interesov od tu navedenih; 

sem v obdobju od 04.03.2021do03.03.2022 prejel od kolektivne organiz;iclje oziroma zunanjeg;i izvajalca, vključno 

z morebitnimi vplačili v dodatna pokojninska zavarovanja, iz naslova pravice reproduciranja in distribuiranja 

avtorskih del v korisrlnvalidnlh oseb naslednje prejemkel: 

/ 
sem v obdobju od 04.03.2021 do 03.03.2022 od kolektivne organizacije oziroma zunanjega lzvajak.a , lz naslova 

pravice reproduciranja In distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb prejel naslednje druge ugodnosti: 2 

I 
sem v obdobju od 04.03.2021do03.03.2022 od kolektivne organizacije prejel Izplačilo bruto avtorskih honorarjev 

in nadomestil Iz naslova delitve nadomestil in avtorskih honorarjev za pravico reproduciranja In distribuiranja 

avtorskih del v korist invalidnih oseb v znesku 0,00 EUR; 

ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi osebnimi Interesi in interesi kolektivne 

organlt.aclJe all med mojimi kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije In dolžnostmi do katere koli druge 

pravne ali fizične osebe. 

1 Dajalec izjave po vrsti Izvora popiše vse prejemke, ki jih je v zadevnem poslovnem letu prejel od kolektivne 

organizacije ali zunanjega izvajalca iz kateregakoli naslova ali namena (npr. plača, povračilo stroškov, bonitete, 

sejnine, provizije, nagrade, vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje, idr.). 
2 Dajalec izjave popiše vse druge ugodnosti v kakršnikoli obliki (denarni ali nedenarni), ki niso navedene v 

drugih alinejah te Izjave. če kakšnih drugih ugodnosti ni prejel, zapiše, da drugih ugodnosti ni prejel. 



IZJAVA POSLOVODSTVA O NASPROTJU INTERESOV 

Podpisani LUKA NOVAK 

Stanujoč 

ki v kolektivni organizaciji SAZOR ·Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ k.o. (11 nadaljevanju: »kolektivna organizacija«) opravljam funkcijo elana 

a) nadzornega odbora 
b) poslo11od1tva. 

·' 

v skladu z 29. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnlti pravic (Uradni list RS, št. 63/16) Izjavljam, da: 

Imam v kolektivni organizaciji Interes za izvajanje zgoraj navedene funkcije in pridobivanja osebnega dohodka Iz 
tega naslova, Interes glede izvrševanja pravic ~ I imetnika pravic (ustrezno podčrtati) v kolektivni organizaciji v 
skladu z zakonom In akti kolektivne organizacije, vključno s pra111co do udeležbe pri delitvi zbranih avtorskih 
honorarjev skladno s pravili o delitvi le-teh med ~Jane oz. imetnike pravic, In da v kolektivni organizaciji nimam 
drugih interesov od tu navedenih; 

sem v obdobju od 04.03.2021do03.03.2022 prejel od kolektivne organizacije oziroma zunanjega izvajalca, vključno 
z morebitnimi vplačili v dodatna pokojninska zavarovanja, iz nasio11a pravice reproduciranja In distribuiranja 
a11torsklh del v korist Invalidnih oseb naslednje prejemket: 

I 
sem v obdobju od 04.03.2021 do 03.03.2022 od kolektivne organizacije oziroma zunanjega Izvajalca , iz naslova 
pravice reproduciranja In distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb prejet naslednje druge ugodnosti: 2 

I 
sem v obdobju od 04.03.2021do03.03.2022 od kolektivne organizacije prejel Izplačilo bruto avtorskih honorarjev 
In nadomestil Iz naslova delitve nadomestil In avtorskih honorarjev za pravico reproduciranja in distribuiranja 
avtorskih del v korist lnvalldnlh oseb v znesku 0,00 EUR; 

ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi osebnimi interesi in Interesi kolektivne 
organizacije ali med mojimi kakršnimi koti obvemostml do kolektivne organizacije In dolžnostml do katere koli druge 
pravne ali fizične osebe. 

v Ljubljani, dne 02.06.2022 

Podpis; 

f{1;uuv 

1 Dajalec izjave po vrsti izvora popiše vse prejemke, ki jih je v zadevnem poslovnem letu prejel od kolektivne 
organizacije ali zunanjega Izvajalca iz kateregakoli naslova ali namena (npr. plača, povračllo stroškov, bonitete, 
sejnine, provizije, nagrade, vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje, idr.). 
2 Dajalec izjave popiše vse druge ugodnosti v kakršnikoli obliki (denarni ali nedenarni), ki niso navedene v 
drugih alinejah te Izjave. Če kakšnih drugih ugodnosti ni prejel, zapiše, da drugih ugodnosti nl prejel. 



IL.11"\V"4. t"U~LUVUU!>' VA u NASPROTJU INTERESOV 

Podpisani VEKOSLAV PREGL 

Stanujoč 

ki v kolektivni organizaciji SAZOR - Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ k.o. (v 
nadaljevanju: »k.olektlvna organizacija«) opravljam funkcijo člana 

a) nadrornega odbora 
b) poslovodstva, 

(ustruno pcdC'.rtaU, v /\ll<l1IJr.anju: •funkdi.•I 

v skladu z 29. členom Zakona o kolekti\lnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic {Uradni list RS, št. 63/16) lzJavljam, da: 

imam v kolektivni organlzacijt Interes za izvajanje zgoraj navedene funkcije In pridobivanja osebnega dohodka iz 
tega naslova, Interes glede izvrševanja pravic člana/ tmetnika pravic (ustrezno podčrtati) v kolektivni organizaciji v 
skladu 2 zakonom In akti kolektivne organizacije, vključno s pfavlco do uck!ležbe pri delltvl zbranih avto

0

rskih 
honorarjev skladno s pravlll o delitVI le-teh med člane oz. Imetnike pravic, In da v kolektivni organizaciji nimam 
drugih interesov od tu navedenih; 

sem v obdobju od 04.03.2021 do 03.03.2022 prejel od kolektivne organizacije oziroma zunanjega Izvajalca, vključno 
2 morebitnimi vplačili v dodatna pokojninska zavarovanja, Iz naslova pravice reproduciranja in distribuiranja 
a11torskih del v korist Invalidnih oseb naslednje preJemke1: 

I 
sem v obdobju od 04.03..2021 do 03.03.2022 od kolektivne organizacije oziroma zunanjega izvajalca, 12 naslova 
pravice reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist lnvalklnlh oseb prejel naslednje druge ugodnost!:2 
/ 
sem v obdobju od 04.03.2021 do 03.03.2022 od kolektivne organizacije prejel lzplačffo bruto avtorskih honorarjev 
ln nadomestil Iz naslova delitve nadomestil In avtorskih honorarjev za pravico reproduciranja In distribuiranja 
avtorskih det v korist l'nvalldnlh o~eb v znesku 0,00 EUR; 

ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi osebnimi Interesi In Interesi kolektivne 
organizacije ali med mojimi kakršnimi koli obve2nostml do kolektivne organizacije In dollnostml do katere kolt druge 
pravne an fizične osebe. 

V Ljubljani, dne 02.05.2022 

Podpis: 

1 Dajalec Izjave po vrsti izvora popiše vse prejemke, ki Jih je v zadevnem poslovnem letu prejel od kolektivne 
organizacije ali zunanjega Izvajalca Iz kateregakoli naslova ali namena {npr. plača, povrpčllo stroškov, bonitete, 
sejnine, provizije, nagrade, vplačlla v dodatno pokojninsko tavarovanje, Idr.). 
2 Dajalec Izjave popiše vse druge ugodnosti v kakršnikoli obliki (denarni all nedenarni), ki niso navedene v 
drugih alinejah te Izjave. Če kakšnih drugih ugodnosti ni prejel, zapiše, da drugih ugodnosti ni prejel. 



IZJAVA POSLOVODSTVA O NASPROTJU INTERESOV 

Podpisani DUŠAN MERC 

Stanujoč 
ki v kolektivni organizaciji SAZOR • Slovenska avtorska in z.aložniška organizacija za pravice reproduciranja GlZ k.o. (v 

nadaljevanju: »kolektivna organizacija«) apravlJam funkcijo člana 

a) nadzornega adi;!Qa 
b) poslovodstva, ·' 

v slcladu z 29. členom Z11kona o l<Plektivnem upravljanju avtorske In $Orodnih pravic {Uradni list RS, št, 63/16) Izjavljam, da: 

Imam v kolektivni oraanlzacljl Interes z.a Izvajanje zgoraj navedene funkcije In pridobivanja osebnega dohodka Iz 
tega naslova, Interes glede Izvrševanja pravic f!!lll /imetnika pravic (ustrezno podčrtati) v kolektivni organizaciji v 
skladu 1 zakonom In akti kolektivne organizacije, vključno s pravico do udeležbe pri delitvi zbranih avtorskih 
honorarjev skladno s pravili o delitvi le-teh med člane oz. Imetnike pravic, In da v kolektlvnl organizaciji nimam 

drugih Interesov od tu navedenih; 

sem v obdobju od 04.03.2021 do 03.03.2022 prejel od kolektivne organizacije oziroma zunanjega izvajalca, vključno 
2 morebitnimi vplačlli v dodatna pokojninska zavarovanja, iz naslova pravice reproduciranja in distribuiranja 
avtorskih del v korl$t Invalidnih oseb naslednje prefemke1; 

I 
sem v obdobju od 04_03.2021 do 03.03.2022 od kolektivne orsanlzacije oziroma zunanjega Izvajalca , iz naslova 
pravice reprodudranja In distribuiranja avtorskih del v korist lnvalldnlh oseb prejel naslednje druge ugodr10stl:2 

I 
sem v obdobju od 04.03.2021 do oa.oa.2022 od kolektivne organizacije prejel itplačllo bruto avtorskih honorarjev 

In nadomestil Iz naslo11a delitve nadomestil In avtorskih honor<lf)ev za pravico reproducfranja In distribuiranja 

avtorskih del v korist Invalidnih oseb v znesku 0,00 EUR; 

ne obstaja katero koli defansko alt morebitno nasprotje med mojimi osebnimi interesi in Interesi kolektivne 
organizacije ali med mojimi kakršnimi koli obveznostmi do kolek.tfvne organizacije in dolžnostmf do katere koli druge 
pravne ali fizične osebe. 

1 Dajalec izjave po vrsti Izvora popiše vse prejemke, ki jih Je v zadevnem poslovnem letu prejel od kolektivne 
organizacije all zunanjega izvajalca iz. kateregakoli naslova aU namena (npr. plača, povr.ačilo stroškov, bonitete, 
sejnine, provizije, nagrade, vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje, idr.). 
2 Dajal@c Izjave poplše vse druge ugodnosti v kakršnikoli obliki (denarni all nedenarni), ki nl$o navedene v 
drugih alinejah te izjave. če kakšnih drugih ugodnosti ni prejel, zapiše, da drugih ugodnosti ni prejel. 



IZJAVA POSLOVODSTVA O NASPROTJU INTERESOV 

Podpis;mf ALEŠŠlt.GLR 

St11nujot 

ki v kolt>ktivni organizaciji SAZOR Slovenska avtorska in založniška organiiactja za pravice reproduciranja GIZ k.o. (v 
nitdalievanju: »kolektivna organizacija«) opravljam funkcijo člana 

;i) Qa<lzg_'!!~sa odbQr!.. 
b) poslovod>lV..t, 

,• 

v sJdadu z 29. členom I dkona o kolektivnem upravljanju avtorske In sorodnih pra11ic (Uradni list RS, št. 63/16} izjavljam, da: 

im;im v knl<'ktivoi O!llaniziicljl interes za f:t11ajanje zgoraj navedene funkcije In pridobivanja osebnega dohodka iz 
tll'iCil nasflJ'ia, Interes glede izvrševanja pr.ivk: fklrui / imetnike pravic (ustne~no podčrtati) v kolektivni <Kganfradjl 
v skladu z ?llkMom in alcti kolektivne organizacije, vključno s pravico do udeležbe pri delitvi zbrani!\ avtol'$kih 
honorarjev skladno s pravili o deHtvi le·teh med člane oz. Imetnike pravic, In da v lmlektfvnl organizaciji nimam 
dru11ih 1ntml'suv od tu navedl'mt.. 

5t-m v obdonju od 04.03.2021 do 03.03.2022 prejel od kolektivne organizacije oziroma zunanjega itvajalca, 
vključno z morebitnimi vplačili v dodatna pokojniraka zaVlltovanja, iz naslova pravice reprodudranja in 
<ll&trlbul! anja avtorskih del v korl~t lrnlalldnih oseb naslednje pre,Jmmklt•: 

sem v obdobju od 04.03.2021 do 03.03.2022 od kolektiv1'e organizacije oziroma zuna11jega i'Mli~lca , it ruislova 
pravir.& reproduciranja in distribuiranj,a avtorskih del v korist Invalidnih oseb prejel naslednje druge ugodno$1:i:2 

I 
'em v obdobju nd 04.03.2021 do 03.03.2022 od kolektivne 0111anlzadJe prejel izplačilo bl'uto avt0t$kih bonorarjev 
in nadomestil iz. naslova delitve nadomltStil in avtorskih honorarjev za pravico reproduciranja In distribuiranja 
avtorskih del v korist Invalidnih useb v znesku 0,00 EUR; 

ne obs':njll katc-ru koli dejan5kn all morebitno nasprotje med mojimi osebnimi Interesi in Interesi kolektivne 
organii;;11;;ij..: !l!i med mojimi kakršnimi koti obveznostmi do ~olektlvne organiiaclje In dolžnostmi do katere koli 
druge pra1me ali hzične osebe. 

V Ljubljani, dne (JZ,06.2022 

POdlllS'. 

<\'~ 
' Dajalec izjave po vr;ii izvora popiše vse prejemke, ki jih je v zadevnem poslovnem letu prejel od kolektivne 
organizacije ali 1unanjega Izvajalca iz kateregakoli naslova alf namena {npr. plača, povračilo stroškov, bonitete, 
sejnine, provizije, nagrade, vpla~lla v dodatno pokojninsko zavarovanje, idr.). 
1 Oli!jalec izjave popiše vse druge ugodnosti v kakršnikoli obliki (denarni ali nedenarni), ki niso navedene v drugih 
alinejah te izjave. (:P,. kakšnih drugih ugodnosti ni prejel, zapiše, da drugih ugodnosti ni prejel. , 



IZJAVA POSLOVODSTVA O NASPROTJU INTERESOV 

Podpisani ANTONIO MARTIN l\ODt 

ki v koh:ktlvnl crcanlraclJI Sl\ZOI\ • Slovcntko av1ouka In talolnl\ka 01g•nlt1ct)o ta pravice reptodvclranja GIZ k.o. (v 
n1d11IJCY•nJu: •aoltl..ttvna crcanlzacll••I opravljam lunkcllo liana 

a) napzornrga rislt!ora 
b) poslovodstva, 

l•W""' .nf'ltt~ ·-~· """"'-"' 
v •klldu l 29. (lenem Zakona o koll:kllvnem uprilvQanJu avtorske In lOrodnlh pravic (Uradni llu RS, Ct. 63/16) lrjavljam, da: 

Imam v ~oltl.tlvnl organltaclJl lntere1 za ltv~)anJe zgoraj navldtne funkcije In pridobivanja ou:bnega dohodu Iz 
tei:a ''ulova, lntetel Clcde 1zvrlev1n)1 pravic (bna /Imetniki pr•vlc !ustrezno pod~rtatl) v kolektlvnl organizaciji 11 
s~clv z ukonom tn akti koloktlvn• oraanlaclje, vldJ11eno s pravite do udele!be prl delltvl tbtanlh 1vtooklh 
honorarJtv il-;ladno s pravili o delitvi le•teh med Cl~ne 01. lmetnlh pravic, In da v kolektivni organlzaclJI nimam 
drut!li lnWesov od tu navtdtnlh: 

sem v obdobju od 04.0l.2021 do Ol.03.2022 prejel od kolektivne organltaclJe oziroma zunanJega lava Jalta, vkl)utno r morebitnimi vplatlll v dodatna pokoJnlnslta ravarovanja, 11 naslova prtvlce reproducirani• In dlstrlb11lranja 
avtorskih del v korist Invalidnih oseb naslednJe preJemka1: 

I 
mn v obdobju od 04.03.2021 do 03.03.2022 od kolektivne org1nlt11clJe ozltoma ruNnJega l:n)alca , 11 naslova 
pravice reprod11clran)a In dlmlb11lranfa avtortklh del v korist lnvalldnlh oseb prejel nulednje druge ugodnon1:2 
I 
stm v oWobJu od 04.03.2021 do Ol.03.2022 od kolektlvne organl11clJe prejel lzpla~llo bMo avtorskih honot1tJtv 
In nadomestil 11 niuiova delitve nadomenn In avtonklh honorarJw za pravico reproduciranja In distribuiranja 
avtorslUh del" korlH lnvalldnlh oseb v znesku 0100 EUR; 

ne obltlJ• katero koli dejan1ko 111 morebitno nuprotJe med mojimi cuebnlml lntorul In Interesi kolektivne 
organluclje 1llmt>d mo)lml kakrlnlml koli obv11nostrnl do kolektivne organluclje In dollnostml do katere koli druge 
prav~ all flzlt.ne oube. 

V ljubljeni, dne 02 .OG.2022 

····c+7o~ 
'Dajalec Izjave po vrsti Izvora poplSe vse prejemke, ki Jih Je v zadevnom poslovnem letu prelci od kolektivne organizacije ali runanJeea Izvajalca li kateregakoli mulova all nomena {npr. plača, povrafllo moU1ov, bonitete, sejnine, provizije, nagrade, vplatlla v dodatno poko}nlnsko zavarovanje, Idr.). 
2 Dajalec lzJilve popile vse druge ugodnosti v kakrlnlkoll obllkl (denarni alt nedenatnl}, kl niso navedena v 
drugih allne1ah te Izjave. če kakšnih drualh ucoctnoitl ni prejel, zapile, dil drugih uitodnostl ni prejel. 

• vt.=dl 111t:u w 1u1 val 11e> 



VII. IZJAVA POSLOVODSTVA 

Poslovodstvo SAZOR GIZ k.o. je odgovorno za pripravo kon~nega 

poročila o odvzemu pravice reproduciranja in distribuiranja 

avtorskih del v korist invalidnih oseb po stanju na dan izteka 

roka za razdelitev premoženja 03.03.2022, na način, ki 

zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko 

premoženjskega stanja in izida poslovanja kolektivne 

organizacije SAZOR GIZ k.o. v primeru reproduciranja in 

distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb. 

Poslovodstvo SAZOR GIZ k.o. je odgovorno tudi za ustrezno 

vodeno računovodstvo, za sprejem in iz~ajanje ustreznih 

ukrepov za zavarovanje premoženja ter ~a preprečevanje in 

odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti. 

26 



PODPIS KONČNEGA POROČILA O ODVZEMU PRAVICE REPRODUCIRANJA IN 
DISTRIBUIRANJA AVTORSKIH DEL V KORIST INVALIDNIH OSEB PO 
STANJU NA DAN IZTEKA ROKA ZA RAZDELITEV PREMOŽENJA 03.03.2022 

Seznanjena sva z vsebino vseh sestavnih delov končnega 
poročila o odvzemu pravice reproduciranja in distribuiranja 
avtorskih del v korist invalidnih oseb po stanju na dan izteka 
roka za razdelitev premoženja 03.03.2022. z njim se strinjava 
in to potrjujeva s podpisom. 

Luka Novak 

Član poslovodstva (Jwvv ~'1,/ 
Rudi Zaman 

Član poslovodstva ~~~~ 

Ljubljana, 07.06.2022 
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VIII. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

Poslovodstvu gospodarskega interesnega združenja SAZOR GIZ k.o. 

Mnenje 

Revidirali smo računovodske izkaze, ki se nanašajo na odvzem pravice reproduciranja in distribuiranja 
avtorskih del v korist invalidnih oseb gospodarskega interesnega združenja SAZOR GIZ k.o., ki 
vključujejo bilanco stanja na dan 3. marca 2022 ter izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov 
za obdobje 4. marec 2021 - 3. marec 2022 ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge 
pojasnjevalne informacije. 

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo 
finančni položaj gospodarskega interesnega združenja SAZOR GIZ k.o. na dan 3. marca 2022 ter 
njegov poslovni izid in denarne tokove za obdobje 4. marec 2021 - 3. marec 2022 v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi in s podlago za računovodenje, opisano v točki l. UVOD 
Končnega poročila o odvzemu pravice reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih 
oseb po stanju na dan iztek roka za razdelitev premoženja 1.3.2022. 

Podlaga za mnenje 

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na 
podlagi teh standardov so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo 
računovodskih izkazov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor 
za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi 
zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost 
od gospodarskega interesnega združenja in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s 
temi zahtevami in Kodeksom IESBA. 

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko 
mnenje. 

Poudarjanje zadeve - podlaga računovodenja 

Opozarjamo na točko l. UVOD Končnega poročila o odvzemu pravice reproduciranja in distribuiranja 
avtorskih del v korist invalidnih oseb po stanju na dan iztek roka za razdelitev premoženja 3.3.2022, 
v katerem je opisana podlaga računovodenja. Računovodski izkazi so pripravljeni z namenom, da 
SAZOR GIZ k.o. zadosti zahtevam regulatorja na podlagi 3. odstavka 76. člena Zakona o kolektivnem 
upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). Zato izkazi ne bodo primerni za drug namen. Naše 
mnenje zaradi te zadeve ni prilagojeno. 

Druge informacije 

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki 
je sestavni del Končnega poročila o odvzemu pravice reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v 
korist invalidnih oseb po stanju na dan iztek roka za razdelitev premoženja 3.3.2022, vendar ne 
vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih. 

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene 
oblike zagotovila. 

V povezavi z opravljeno rev1z1JO računovodskih izkazov je. naša odgovornost prebrati druge 
informacije in pri tem presoditi, ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi 
izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače 
kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna 
napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi 
opisanih postopkov poročamo, da: 

• so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi 
izkazi; 

GM REVIZIJA, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Davčna številka - 5129769582; Matična številka - 7140304. 
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• so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter 

• na podlagi poznavanja in razumevanja gospodarskega interesnega združenja in njegovega 

okolja, ki smo ga pridobili med revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili 

bistveno napačnih navedb. 

Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze 

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu 

s Slovenskimi računovodskimi standardi in s podlago za računovodenje, opisano v točki l. UVOD v 

Končnega poročila o odvzemu pravice reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih 

oseb po stanju na dan iztek roka za razdelitev premoženja 3.3.2022 in za tako notranje kontroliranje, 

kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki 

ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. 

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov gospodarskega interesnega združenja odgovorno 

za oceno njegove sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z 

delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenja, 

razen če namerava poslovodstvo gospodarsko interesno združenje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, 

ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo. , 

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov 

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodski izkazi kot celota brez 

pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje 

naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, 

opravljena v skladu z MSR, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne 

navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno 

pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na 

podlagi teh računovodskih izkazov. 

Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno 

nezaupljivost. Prav tako: 
prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi 

zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena 

tveganja ter pridobivamo zadosten in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše 

mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, 

povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno 

opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol; 

pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom oblikovanja 

revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o 

učinkovitosti notranjih kontrol v gospodarskem interesnem združenju; 

presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih 

ocen ter z njimi povezanih razkritij poslovodstva; 
na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali 

okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost gospodarskega interesnega združenja, da nadaljuje kot 

delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega 

podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, 

smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če 

so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih 

pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko 

povzročijo prenehanje gospodarskega interesnega združenja kot delujočega podjetja; 
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ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, 
in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena 
poštena predstavitev. 
Pristojne za upravljanje med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in 
pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih 
zaznali med našo revizijo. 

Katarina Gašperin 
Pooblaščena revizorka 

Ljubljana, 7. junij 2022 

GM revizija, d.o.o. 

G}\Jf ' „ J 
D'I l1't'iZl/Cl., f/.0.0. 
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