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I. POSLOVNO POROČILO

 3



1. SAZOR GIZ k.o.

SAZOR GIZ k.o. je kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic 
avtorjev in založnikov na književnih, 
znanstvenih in publicističnih delih ter 
njihovih prevodov 

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 (URSIL) v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih 
pravicah (v nadaljevanju tudi kot ZASP) ter Zakonom o 
kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (v 
nadaljevanju tudi kot ZKUASP). 

Dovoljenje URSIL 

SAZOR GIZ k.o. na podlagi dovoljenja URSIL z dne 
28.6.2007 kolektivno upravlja pravice avtorjev in 
založnikov del s področja književnosti, znanosti, 
publicistike in njihovih prevodov v primeru 
reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist 
invalidnih oseb ter reproduciranja avtorskih del za 
privatno in drugo lastno uporabo ter fotokopiranja preko 
obsega iz 50. člena ZASP. 

Skupni sporazumi 

SAZOR GIZ k.o. OMOGOČA UPORABNIKOM, TOREJ 
FIZIČNIM OSEBAM, PRAVNIM OSEBAM, IZOBRAŽEVALNIM 
USTANOVAM IN JAVNIM ZAVODOM DOSTOP DO 
VAROVANIH AVTORSKIH DEL, KI JIH POTREBUJEJO ZA 
SVOJE DELO, IN Z DELITVIJO ZBRANIH AVTORSKIH 
HONORARJEV IN NADOMESTIL DAJE AVTORJEM MOŽNOST 
ZA NADALJNJE DELO. 

Z organizacijami ali njihovimi krovnimi združenji sklepa 
sporazume, na podlagi katerih lahko ta reproducirajo 
avtorska dela. 
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Pravica 
reproduciranja kot 
temeljna avtorska 
pravica 

Pravica reproduciranja je 
temeljna in izključna 
materialna avtorska pravica, ki 
jo določa tako mednarodna 
zakonodaja (Bernska 
konvencija, InfoSoc direktiva 
EU) kot slovenska zakonodaja 
(ZASP). 

Izključnost pravice 
reproduciranja 

Izključnost pravice pomeni, da 
razen avtorja samega nima 
nihče pravice reproducirati, 
torej fotokopirati ali kako 
drugače grafično 
razmnoževati, avtorjevega 
dela, ne da bi za to pridobil 
dovoljenje avtorja oz. imetnika 
avtorskih pravic, pri čemer mu 
lahko imetnik takšno rabo tudi 
prepove. 

Reprografija 

Ko gre za fotokopiranje (ali 
sorodno tehniko, tiskanje, 
skeniranje ...), govorimo o 
grafičnem razmnoževanju 
oziroma reprografiji. SAZOR je 
član mednarodne federacije, ki 
združuje reprografska 
združenja, IFRRO (International 
Federation of Reproduction 
Rights Organisations). 



Zbrani avtorski honorarji in nadomestila v 
letu 2019 

V letu 2019 je bilo skupno zbranih 766.649,29 € honorarjev in 
nadomestil, od tega 202.645,23 € iz naslova privatnega in 
drugega lastnega reproduciranja (uvozniki naprav za reprografijo 
in fotokopirnice), iz naslova fotokopiranja preko obsega iz 50. 
člena ZASP pa 563.997,69 € (osnovne in srednje šole in vrtci). 
Drugih prihodkov je bilo za 6,37 €. 

Delitev zbranih sredstev 

Zbrana sredstva za reprodukcijo varovanih del SAZOR deli 
avtorjem in založnikom v skladu s Pravili o delitvi zbranih 
avtorskih honorarjev. Sredstva, namenjena imetnikom iz tujine, se 
obračunavajo v skladu s sporazumi o zastopanju, ki jih ima SAZOR 
GIZ k.o. sklenjene s tujimi kolektivnimi organizacijami. 

Naloge kolektivne organizacije 

Kolektivna organizacija v skladu z ZKUASP opravlja naslednje 
naloge: 

1. dovoljuje uporabo del iz repertoarja pod podobnimi pogoji za
podobne vrste uporabe;

2. se v dobri veri pogaja z reprezentativnimi združenji
uporabnikov in z njimi sklepa skupne sporazume iz 44. člena tega
zakona;

3. objavlja skupne sporazume in obvešča uporabnike o veljavnih
tarifah;

4. sklepa in objavlja sporazume o zastopanju s tujimi kolektivnimi
organizacijami;

5. nadzoruje uporabo avtorskih del iz svojega repertoarja;

6. uporabnikom izdaja račune za uporabo avtorskih del iz svojega
repertoarja, zbira avtorske honorarje in jih izterjuje;

7. dodeljuje zbrane avtorske honorarje upravičenim imetnikom
pravic v skladu z vnaprej določenimi pravili o delitvi in izplačilu
zbranih avtorskih honorarjev;

8. izplačuje dodeljene avtorske honorarje upravičenim imetnikom
pravic in

9. uveljavlja varstvo avtorskih pravic pred sodišči in drugimi
državnimi organi ter o tako uveljavljenih pravicah predloži
avtorjem račun.
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Izjema od 
izključnosti 
avtorske pravice 

SAZOR GIZ k.o. v skladu z 
dovoljenjem URSIL deluje 
delno v okviru izjeme za 
privatno in drugo lastno 
reproduciranje, ki jo je 
Slovenija uvedla v 50. členu 
ZASP (do 3 primerke), in kjer 
so zavezanci za plačilo 
uvozniki reprografskih naprav 
ter njihovi upravljalci 
(machine and operator levy), 
delno pa v okviru izključnosti 
avtorske pravice, ko gre za 
fotokopiranje preko obsega 
50. člena ZASP, kjer so
zavezanci za plačilo
izobraževalne ustanove,
pravne osebe ter javni zavodi.

Obvezno kolektivno 
upravljanje 

SAZOR GIZ k.o. deluje v 
okviru 9. člena ZKUASP, ki 
določa primere obveznega 
kolektivnega upravljanja. To 
pomeni, da lahko imetniki 
upravljajo pravice na svojih 
delih zgolj preko kolektivne 
organizacije. V tretjem 
odstavku ZKUASP tako v 
obvezno kolektivno 
upravljanje spada tudi 
reproduciranje avtorskih del 
za privatno in drugo lastno 
uporabo ter fotokopiranje 
preko obsega iz 50. člena 
ZASP.



2. STATUSNA OBLIKA, NAČIN
UPRAVLJANJA IN NADZORA SAZOR

GIZ k.o. 

Statusna oblika 

V skladu z veljavnim statutom z dne 24.10.2017 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. 

Skupščina 

Skupščino SAZOR GIZ k.o. sestavljajo člani z glasovalno 
pravico. Skupščino sestavljata dve kategoriji članov, in sicer 
avtorji in založniki.  

SAZOR ima na dan 31.12.2019 v svojem članstvu 701 članov 
z glasovalno pravico, od katerih je 594 članov iz vrst avtorjev 
in 107 članov iz vrst založb. 

Član združenja lahko postane vsak avtor leposlovnih, 
znanstvenih ali publicističnih del ali prevajalec ter vsak 
založnik, in sicer založniki knjig in revij oziroma publikacij s 
področij, navedenih zgoraj. 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor SAZOR GIZ k.o. je štiričlanski organ in so ga 
v letu 2019 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 v letu 2019 vodila Luka Novak in Rudi 
Zaman. 

 6

Skupščina 

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.



3. PODLAGE ZA POSLOVANJE

Zakonodaja 

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic 
(ZKUASP), Ur.l. RS, št. 63/2016, veljaven od 22.10.2016 dalje 

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP – UPB3), Ur.l.RS, 
št. 16/2007 

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-
uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17) 

Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno 
reproduciranje (Ur.l.RS št. 103/2006) veljavna do 22.10.2016, 
uporablja pa se do uveljavitve začasne tarife iz 85. člena 
ZKUASP. 

Dovoljenje Urada RS za intelektualno 
lastnino 

Kolektivna organizacija je pridobila dovoljenje za kolektivno 
upravljanje avtorskih pravic s strani Urada RS za 
intelektualno lastnino dne 28.6.2007, št. dovoljenja 
31225-1/2007-8. URSIL je po ZKUASP nadzorni organ 
kolektivne organizacije. 

Dokumenti kolektivne organizacije 

Pogodba o ustanovitvi gospodarskega interesnega 
združenja SAZOR GIZ (zadnjič spremenjena dne 18.10.2017) 

Pravila o stroških poslovanja 

Pravila o namenskih skladih 

Pravila o politiki vlaganja avtorskih honorarjev 

Pravila o uporabi nerazdeljenih avtorskih honorarjev 

Pravila o obvladovanju tveganj 

Pravila o delitvi avtorskih honorarjev 

Skupni sporazumi z uporabniki 

Skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek 
obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v 
vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji z dne 1.8.2016, Ur.l. RS, 
št. 54/2016 
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Sporazumi o 
zastopanju s tujimi 
kolektivnimi 
organizacijami 

31.12.2019 je bilo v veljavi 13 
sporazumov, ki jih je SAZOR 
sklenil z naslednjimi tujimi 
kolektivnimi organizacijami: 

ProLitteris - Švica 

Društvo hrvatskih književnika 
(DHK) - Hrvaška  

Literar Mechana - Avstrija 

Centre Français d'exploitation 
du droit de Copie (CFC) - 
Francija 

Copyright Polska - Poljska 

Kopipol – Poljska 

ORIGINAL – Bosna in 
Hercegovina 

Copyright Clearance Center 
(CCC) - ZDA

NLA Media Access - Velika 
Britanija 

COPYRUS - Ruska federacija 

HARR - Madžarska 

ORPCG - Črna gora 

KOPINOR - Norveška 



4. POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
V LETU 2019

BAZA DEL IN PRIPRAVA 
NA DELITEV SREDSTEV, 
ZBRANIH V LETU 2019 

Imetniki so bili v začetku leta 2020 pozvani k 
natančni kontroli, dopolnitvi in potrjevanju 
svojih del v bazi, potem ko se je bila ta 
sinhornizirana z bazo COBISS, pri čemer je bil 
rok sprva določen na 31.3.2020, kasneje pa 
zaradi ukrepov v zvezi s koronavirusom 
prestavljen na 30.4.2020. 

SAZOR v zvezi z urejanjem baze del nudi 
ažurno in strokovno pomoč vsem imetnikom, ki 
si želijo podrobnejših informacij ali novodil v 
zvezi z vnosom, posodabljanjem ali 
potrjevanjem svojih del v bazi, v času ukrepov s 
koronavirusom pa to pomoč nudi telefonsko 
oziroma preko e-pošte. 

IZVAJANJE SPORAZUMA O 
REPROGRAFIJI V 
ŠOLSTVU 

V letu 2019 se je že tretje leto nadaljevalo 
zbiranje avtorskih honorarjev iz naslova 
reprografije v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih 
šolah v Sloveniji. Odzivi posameznih šol glede 
sporazuma so zelo dobri in ravnatelji vedno 
bolj seznanjajo učitelje o pravilnem načinu 
fotokopiranja za učence v skladu z ZASP, 
ZKUASP in sklenjenim sporazumom. 

Tako ugotavljamo, da je v letu 2019 pokritost s 
pogodbami v osnovnih šolah skoraj 100 %, 
prav tako tudi v srednjih šolah, nekaj manj pa v 
vrtcih, kjer tudi tarifa zelo nizka in denar 
zagotavljajo vrtci sami, v srednjih in osnovnih 
šolah pa denarna sredstva za nadomestila 
zagotavlja MIZŠ. 

Tako so bila vsa zbrana sredstva iz tega naslova 
v letu 2019 v vrtcih 34.185,82 €, v osnovnih 
šolah 380.176,93 € in v srednjih šolah 
149.634,94 €. 

Tudi v tem obdobju je imelo poslovodstvo 
nekaj pomembnih srečanj z MIZŠ, prav tako pa 
tudi z izvajalci sporazuma, predvsem z 
ravnatelji. 

Tako smo na republiškem seminarju za 
ravnatelje osnovnih šol na Bledu v letu 2019 
ponovno predstavili podrobnosti sporazuma in 
nekaj primerov dobrih praks. Vsem 
udeležencem smo ponovno razdelili zgibanko 
Šola lahko fotokopira, ki smo jo izdali za 
učitelje v šolah in vrtcih, da bi se lahko seznanili 
z določbami sporazuma ter prednostmi 
legalnega fotokopiranja za izobraževalni 
sistem. 

POGAJANJA ZA 
SKLENITEV SPORAZUMA 
O REPROGRAFIJI PRI 
GOSPODARSKIH 
SUBJEKTIH 

SAZOR je v skladu z Zakonom o avtorski in 
sorodnih pravicah (v nadaljevanju tudi ZASP) in 
Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in 
sorodnih pravic (v nadaljevanju tudi ZKUASP) v 
letu 2018 začel priprave na pogajanja z 
gospodarstvom za sklenitev skupnega 
sporazuma z reprezentativnimi združenji 
gospodarskih dejavnosti, ki bo legaliziral 
reproduciranje v gospodarskem sektorju. V 
okviru priprav je SAZOR za zbornice dejavnosti 
izvedel več predavanj in predstavitev v zvezi z 
rabo reprodukcije v gospodarstvu, obenem pa 
predhodno odgovoril na morebitne poizvedbe 
in vprašanja vseh drugih zainteresiranih 
deležnikov. V ta namen je izdelal tudi študijo z 
razloženimi evropskimi praksami in tarifami, ki 
jo je v obliki prospekta za pripravo sporazuma 
razposlal po zainteresiranih zbornicah. V študiji 
je bil že tudi vsebovan osnutek tarife za 
slovenske gospodarske subjekte. 

V reprodukcijo v gospodarske namene sodi 
uporaba reprografije za potrebe raziskav in 
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razvoja, notranjega informiranja, internih 
predstavitev medijske pojavnosti podjetij, 
marketinških predstavitev, kadrovskih 
seminarjev in vsakega javnega pojavljanja 
gospodarskih subjektov, ki zajemajo 
reprografsko reprodukcijo književnih, 
znanstvenih in publicističnih del ter njihovih 
prevodov. 

Ker je pravica do reprodukcije preko treh 
izvodov za privatno in drugo lastno uporabo 
izključna pravica avtorjev, morajo ti vsakršno 
reproduciranje v gospodarskih in javnih 
subjektih izrecno dovoliti, v primeru 
nesklenjenega skupnega sporazuma pa 
prepovedati, kar bi pripeljalo do močnega 
osiromašenja vseh dejavnosti, med drugim 
tudi kemijske, znanstveno-raziskovalne, 
zdravstvene in medijske. 

SAZOR po zakonu zastopa avtorje vseh 
svetovnih književnih, znanstvenih in 
publicističnih del in jihovih prevodov, kar 
pomeni, da je sporazume dolžan sklepati v 
imenu imetnikov, ki jih zastopa, obenem pa se 
bodo s sklenitvijo skupnega sporazuma 
gospodarski subjekti uskladili z zakonodajo. 

SAZOR je v oktobru 2018 uradno pozval vse 
deležnike, gospodarske subjekte in njihova 
panožna združenja k udeležbi na pogajanjih za 
sklenitev skupnega sporazuma o 
reproduciranju književnih, znanstvenih in 
publicističnih del pri subjektih, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost. 

Prva seja s pogajalsko skupino, ki jo sestavljajo 
predstavniki panožnih združenj, je bila v maju 
2019 (v času od povabila k pogajanjem do 
prve seje se je menjalo vodstvo pravne službe 
na GZS, zato se je moralo novo vodstvo 
seznaniti z gradivom in dotedanjimi 
aktivnostmi), druga pa (zaradi ponovne 
menjave v vodstvu pravne službe GZS) v 
decembru 2019, ko je bila s strani UO GZS 
uradno potrjena tudi pogajalska skupina s 
strani gospodarstva. 

Na drugi seji je bil potrjen zapisnik prve seje, 
obenem pa določena tudi kadenca pogajanj in 
željeni datum sklenitve sporazuma, 

predvidoma 1.5.2020. Naslednji krog pogajanj 
je bil določen za 29.1.2020 (seja se je tega dne 
tudi izvedla). 

AKTIVNOSTI NA 
PODROČJU PRIVATNEGA 
IN DRUGEGA LASTNEGA 
REPRODUCIRANJA 

Na področju privatnega in drugega lastnega 
reproduciranja, ki je predmet izjeme od 
izključnosti avtorske pravice po 50. členu ZASP, 
in za katerega nadomestilo plačujejo 
proizvajalci oz. uvozniki reprografskih naprav, 
je zbiranje avtorskih honorarjev potekalo v 
skladu z zakonom. Ker je fotokopiranje po 
ZASP izenačeno z vsemi drugimi podobnimi 
tehnikami reproduciranja, torej tudi s 
skeniranjem, je SAZOR k poročanju pozval tudi 
vse uvoznike mobilnih naprav, ki omogočajo 
skeniranje avtorsko varovanih del. Skeniranje 
se na mobilnih napravah izvaja s pomočjo 
fotografske tehnike, kjer ima SAZOR za 
pobiranje nadomestil podlago v 37., 38. in 50. 
členu ZASP. V skladu z 48. členom ZKUASP 
dolgujejo uvozniki naprav poročila za leta, 
odkar je v veljavo stopil ZKUASP. Ker se večina 
uvoznikov na pozive SAZOR ni odzvala s 
poročilom o številu uvoženih naprav, je bil 
uvoznikom s strani odvetnika poslan opomin 
pred tožbo. Nekaj uvoznikov se je na poziv 
odzvalo in svoje obveznosti po izstavitvi računa 
s strani SAZOR tudi plačalo, proti drugim pa je 
bila vložena tožba, ki je v postopku. 

DELOVANJE SAZOR V 
ZVEZI S SPREJETJEM 
DIREKTIVE EU O 
AVTORSKI PRAVICI NA 
ENOTNEM DIGITALNEM 
TRGU 

Evropski parlament je 26. marca 2019 na 
plenarni seji sprejel usklajeni predlog Direktive 
o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu,
ki avtorjem omogoča plačilo za glasbena,
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filmska in književna dela, ki jih na spletu 
objavljajo veliki ponudniki, ki dajejo dela na 
voljo javnosti. Direktiva je od leta 2016, ko je 
bila predlagana, doživela veliko pozornosti 
strokovne in medijske javnosti, saj po letu 
2001, ko je bila sprejeta Direktiva EU o 
informacijski družbi, prvič ureja in harmonizira 
avtorsko pravico na nivoju unije. 

Sprejem te direktive je bil dolgotrajen proces, 
kjer so pomembno vlogo odigrali združenja 
imetnikov, kolektivne organizacije ter 
osveščena javnost in novinarji, ki so se uprli 
pritisku spletnih gigantov. Ti so s svojim 
lobiranjem ignorirali vsa načela avtorskega 
prava z namenom povečevanja in ohranjanja 
lastnega oligopola, pri čemer so pozornost 
javnosti s pomočjo manipulacij organizacij 
civilne družbe skušali preusmeriti na ideološko 
raven človekovih svoboščin. Pri osveščanju 
javnosti glede kršenih pravic imetnikov je imela 
pomembno vlogo tudi skupna pobuda 
združenih slovenskih ustvarjalcev, filmskih, 
glasbenih, književnih in novinarskih, ki so se v 
jeseni 2018 povezali v koordinaciji SAZOR in 
odločevalcem ter kritični javnosti predstavili 
velik pomen tega področja. 

Tako so združeni slovenski ustvarjalci spomladi 
2019 pred končnim glasovanjem o 
sprejemanju direktive v Evropskem parlamentu 
ponovno organizirali več dogodkov in okroglih 
miz, na katerih je imel aktivno vlogo tudi 
SAZOR, in kjer so predstavili vsebino in pomen 
direktive za evropske in slovenske ustvarjalce. 
SAZOR je ob pomoči in v PR izvedbi Kreativne 
baze izvedel tudi več intervjujev in pogovorov 
za slovenske medije, kjer je jasno in 
transparentno zastopal interese imetnikov, 
pripravil pa je tudi osveščevalni video 
prispevek, preko katerega je na družabnih 
omrežjih ponazoril pomen direktive za 
imetnike, ki jih zastopa. 

SAZOR, ki se je v zvezi z direktivno dejavno 
povezal tudi s sorodnimi evropskimi 
organizacijami (IFRRO, FEP, CISAC), upa, da bo 
direktiva ustrezno in pošteno do imetnikov 
prenešena tudi v slovensko zakonodajo, pri 
čemer imetniki pričakujejo uvedbo 

nadomestila pri izjemi za uporabo digitalnih 
gradiv v izobraževanju. 

SODELOVANJE Z 
MEDNARODNO 
FEDERACIJO 
ORGANIZACIJ ZA 
PRAVICE REPRODUKCIJE 
IFRRO 

SAZOR je v letu 2019 kot redni član sodeloval 
na skupščinah mednarodne federacije IFRRO, 
ki razpravlja o mednarodnih standardih in 
praksah na področju reproduciranja književnih, 
znanstvenih in publicističnih del in kjer 
potekajo pomembne izmenjave med 
kolektivnimi organizacijami, ki upravljajo 
pravice na teh delih. V tem smislu je potekala 
izmenjava praks na področju zbiranja 
nadomestil za privatno in drugo lastno 
uporabo, šolske rabe varovanih del in rabe v 
gospodarstvu. Posebna pozornost je bila 
posvečena novim tehnologijam, še posebej 
digitalni rabi v okviru izključne pravice in izjem, 
in pa zakonodajnim spremembam na področju 
posameznih članic in EU. 

SAZOR se je v tem okviru na povabilo IFRRO in 
bosanske kolektivne organizacije za pravice 
reproduciranja ORIGINAL v oktobru 2019 
udeležil regionalne konference na temo 
kolektivnega upravljanja avtorsko varovanih 
avtorskih del na področju besede in slike. Na 
konferenci je bila predstavljena kratka 
zgodovina SAZOR in v okviru panela o 
najboljših evropskih praksah slovenska 
zakonodaja na področju avtorskega prava s 
posebnim poudarkom na kolektivnem 
upravljanju na področju privatnega in drugega 
lastnega reproduciranja ter izobraževalni rabi 
avtorskih del. SAZOR je predstavil sistem 
delovanja avtorskega prava na področju 
izobraževanja na različnih evropskih in 
svetovnih primerih, ki mu je sledila podrobna 
predstavitev dobro delujočega sporazuma 
SAZOR s slovenskimi šolami. Sporazum SAZOR 
velja v Evropi za zgled dobre prakse 
sodelovanja med kolektivno organizacijo, 
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njenimi imetniki in izobraževalnim sistemom, ki 
mu bo skušala slediti tudi praksa na bosanskih 
in hercegovskih tleh. 

SPORAZUMI O 
ZASTOPANJU S TUJIMI 
KOLEKTIVNIMI 
ORGANIZACIJAMI 

SAZOR je v letu 2019 sklenil več sporazumov o 
zastopanju s tujimi kolektivnimi organizacijami, 
ki omogočajo izmenjavo repertoarja med 
kolektivnimi organizacijami, pristojnimi za 
reprodukcijo književnih, znanstvenih in 
publicističnih del v posameznih državah. 

SAZOR je tako podpisal pogodbe z ameriškim 
Copyright Clearance Center (CCC), ki je 
največja kolektivna organizacija za 
reproduciranje književnih del na svetu in 
zastopa veliko večino ameriškega repertoarja, z 
britansko NLA Media Access, ki zastopa večino 
britanskih tiskanih medijev, s COPYRUS, ki 
zastopa ruski repertoar na področju 
književnosti, znanosti in publicistike, ter z 
norveško KOPINOR, z madžarsko HARR in 
črnogorsko ORPCG. 

S podpisom sporazumov z državami, ki 
zastopajo imetnike repertoarjev, ki se v svetu in 
tudi v Sloveniji predvidoma množično 
reproducirajo (ZDA, Rusija, Velika Britanija, 
Francija), je SAZOR pokril velik in pomemben 
del celotnega svetovnega književnega, 
znanstvenega in publicističnega repertoarja. 
Sklepanje sporazumov bo SAZOR v naslednjih 
letih pospešeno nadaljeval. 

SAZOR je v letu 2019 tudi okrepil sodelovanje 
s francosko kolektivno organizacijo CFC, s 
katero je sporazum o zastopanju podpisal leta 
2018, in s katero je v letu 2019 potekala 
intenzivna izmenjava podatkov in praks v zvezi 
z delitvijo zbranih sredstev imetnikom na 
področju šolske rabe. Prav tako je podobna 
izmenjava potekala s francosko kolektivno 
organizacijo SOFIA, ki zbira nadomestila 
književnih avtorjev na področju privatnega in 
drugega lastnega reproduciranja. Po podpisu 
sporazuma z ameriško CCC je SAZOR stike 
okrepil tudi s to kolektivno organizacijo, ki je 
omogočila vpogled v segmente svojega 
delovanja na področju sklepanja sporazumov z 
gospodarskimi subjekti ter predstavila rabo del 
v gospodarske namene na ameriškem trgu. 
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5. POROČILO O POSLOVANJU Z 
ZUNANJIM IZVAJALCEM 

Skladno z ZKUASP in Pogodbo o 
opravljanju administrativno-tehničnih 
poslov z dne je za SAZOR v letu 2019 
administrativno – tehnične storitve 
opravljal ZAMP AVTORSKA DRUŽBA d.o.o. 
(v nadaljevanju ZAMP d.o.o.), Kersnikova 
10A, 1000 Ljubljana. Poleg 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.  

Strošek AT nalog je v letu 2019 znašal 
29.952 € in je bil v primerjavi z lanskim 
letom nižji za 13.099 €. Nižji strošek je 

posledica utečenega rednega poslovanja 
ter s tem manjšega števila ur opravljanja 
AT storitev. 

Strošek računovodskih in tajniških storitev 
je v letu 2019 znašal 17.949 € in je prav 
tako v primerjavi z letom poprej nižji, in 
sicer za 14.923€. Na podlagi obeh pogodb 
je poročanje potekalo mesečno, na podlagi 
natančne specifikacije o opravljenem delu 
in številu opravljenih ur. 

Delo z AT službo ZAMP d.o.o. v letu 2019 
SAZOR GIZ k.o. ocenjuje kot uspešno, 
učinkovito, korektno in poslovno 
pregledno. 
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6. POROČILO O SKUPNIH ZNESKIH
PLAČIL ČLANOM POSLOVODSTVA IN
ČLANOM NADZORNEGA ODBORA

IME IN PRIIMEK VRSTA PREJEMKA SKUPNI BRUTO 
ZNESEK 
IZPLAČIL

POSLOVODSTVO:

Rudi Zaman Plača 42.000,00

Rudi Zaman Regres 1.714,49

Rudi Zaman Prevoz na delo 1.874,90

Rudi Zaman Prehrana med delom 1.042,76

Rudi Zaman Kilometrina 821,90

Rudi Zaman Dnevnice   1.511,04

Rudi Zaman Avtorski honorar 151,38

Luka Novak Plača 42.000,00

Luka Novak Regres 1.714,49

Luka Novak Prehrana med delom 978,82

Luka Novak Kilometrina 773,30

Luka Novak Dnevnice 1.999,04

Luka Novak Avtorski honorar 391,42

Skupaj izplačila poslovodstvu: 96.973,54

NADZORNI ODBOR:

Slavko Pregl Sejnine NO 840,00

Slavko Pregl Avtorski honorar 603,94

Antonio Martin Rode Sejnine NO 600,00

Aleš Šteger Sejnine NO 200,00

Dušan Merc Avtorski honorar 329,24

Dušan Merc Sejnine NO 600,00

Skupaj izplačila NO: 3.173,18
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7. POROČILO O UPORABI SREDSTEV 
NAMENSKIH SKLADOV 

V letu 2019 namenski skladi niso bili oblikovani. 

8. POROČILO O ZAVRNJENIH 
DOVOLJENJIH ZA UPORABO 
AVTORSKIH DEL IZ REPERTOARJA 
SAZOR GIZ k.o. 

V letu 2019 kolektivna organizacija ni zavrnila dovoljenj uporabnikom. 

9. PODATKI O POVEZANIH OSEBAH IN 
ZUNANJIH IZVAJALCIH 

SAZOR GIZ k.o. je v letu 2019 posloval z 
zunanjim izvajalcem, ki je za SAZOR GIZ 
k.o. opravljal administrativno-tehnične 
naloge. To je ZAMP AVTORSKA DRUŽBA 
d.o.o., Kersnikova 10A, 1000 LJUBLJANA.  

Glede na 57. člen Zakona o medijih, na 
katerega se sklicuje ZKUASP pri 

opredeljevanju povezanih oseb, je SAZOR 
GIZ k.o. v letu 2019 posloval z določenim 
številom fizičnih in pravnih oseb, 
predvsem zaradi izplačila nadomestil, ki 
jih zakon enači s poslovanjem. Posloval je 
z naslednjimi povezanimi osebami: 

Naziv povezane osebe Pravni posel Znesek

Jana Babšek Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 127,76

Beletrina d.o.o. Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 1.710,41

Didakta d.o.o. Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 1.756,94

Barbara Habič Pregl Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 173,38

Arjan Pregl Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 128,43

Sanja Pregl Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 132,46

Totaliteta d.o.o. Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 1.201,42

Vale – Novak d.o.o. Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 2.097,38

Valentina Smej Novak Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 370,93

Založba Arkadija d.o.o. Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 1.148,05

Založba Vida d.o.o. Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 1.107,87

Društvo Knjižna zadruga Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 1.108,97

Družina d.o.o. Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 3.163,67

Društvo slovenskih pisateljev Izplačilo avtorskega honorarja in nadomestila 1.105,96
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10. KOLEKTIVNO UPRAVLJANJE PRAVIC

a) ZBRANA NADOMESTILA

V letu 2019 je SAZOR GIZ k.o. je imel na 
podlagi podpisanega sporazuma s 
slovenskimi šolami in vrtci podpisano 
pogodbo z večino šol in vrtcev. Zbrana 
nadomestila iz tega naslova v letu 2019 so 
primerljiva z zbranimi sredstvi iz leta 2018. 
Zbrana nadomestila od fotokopirnic in 
uvoznikov, ki jih SAZOR GIZ k.o. uresničuje 
na podlagi Uredbe o zneskih nadomestil za 
privatno in drugo lastno reproduciranja, so 

bila v letu 2019 v primerjavi z letom poprej 
nekoliko nižja, kar je posledica dejstva, da 
je bil v skladu z ZKUASP zaradi prehoda na 
polletno obračunavanje v letu 2018 
obračunan tudi zadnji kvartal iz leta 2017. 

Skupni znesek zbranih nadomestil in 
drugih prihodkov v letu 2019 prikazanih 
po vrsti uporabe in primerjava z letom 
2018: 

VIRI
ZBRANA NADOMESTILA V 

2019
ZBRANA NADOMESTILA V 

2018

FOTOKOPIRNICE 8.540,81 8.767,56

UVOZNIKI 194.104,42 211.451,07

SKUPAJ NA 
PODLAGI UREDBE 202.645,23 220.218,63

VRTCI 34.185,82 22.016,05

OSNOVNE ŠOLE 380.176,93 380.954,53

SREDNJE ŠOLE 149.634,94 158.468,13

SKUPAJ NA 
PODLAGI 
SPORAZUMA 563.997,69 561.438,71

SKUPAJ ZBRANA 
NADOMESTILA 766.642,92 781.657,34

OSTALI PRIHODKI 6,37 53,92

SKUPAJ 766.649,29 781.711,26
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b) UGOTOVLJENE DELITVENE MASE ZA DELITEV ZA
LETO 2019

Delitvena masa se ugotavlja tako, da se od 
zbranih sredstev posamezne vrte uporabe 
in ostalih prihodkov združenja odštejejo 
stroški poslovanja združenja, pri čemer se 
od tega zneska nadalje odštejejo še 

morebitne rezervacije za poznejša izplačila 
neznanim upravičencem, oblikovane v 
tekočem poslovnem letu na podlagi pravil 
o delitvi, ter sredstva za namenske sklade,
če so oblikovani.

DELITVENE MASE
ZBRANA 
NADOMESTILA

PRIPIS 
OSTALIH 
PRIHODKOV 
POSAMEZNI 
DELITVENI 
MASI

SKUPAJ ZBRANA 
NADOMESTILA + 
PRIHODKI

PRIPIS STROŠKOV 
POSAMEZNI 
DELITVENI MASI

DELITVENA MASA 
PRED 
OBLIKOVANJEM 
REZERVACIJ

OBLIKOVANJE 
10% 
REZERVACIJ

KONČNA 
DELITVENA MASA

FOTOKOPIR
NICE

8.540,81 0,07 8.540,88 -2.965,56 5.575,32 -557,53 5.017,79 

UVOZNIKI 194.104,42 1,61 194.106,03 -67.397,36 126.708,67 -12.670,87 114.037,80 

VRTCI 34.185,82 0,28 34.186,10 -11.870,08 22.316,03 -2.231,60 20.084,43 

O S N O V N E 
ŠOLE

380.176,93 3,16 380.180,09 -132.005,87 248.174,22 -24.817,42 223.356,80 

S R E D N J E 
ŠOLE

149.634,94 1,24 149.636,18 -51.956,57 97.679,61 -9.767,96 87.911,65 

SKUPAJ 766.642,92 6,37 766.649,29 -266.195,44 500.453,85 -50.045,39 450.408,47 
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c) IZPLAČILO OBVEZNOSTI DO IMETNIKOV 
AVTORSKIH PRAVIC 

Delitev sredstev, zbranih v letu 2018, je 
bila izvedena v skladu s statutom v obliki 
avtorskih honorarjev fizičnim osebam in s 
plačili prejetih računov. Osnova za 

izplačilo avtorskih honorarjev je delitvena 
masa za preteklo leto, ki jo je za delitev 
potrdila skupščina, in sicer v znesku 
467.287,95 €. 

d) IZVAJANJE SKUPNIH SPORAZUMOV S TUJIMI 
KOLEKTIVNIMI ORGANIZACIJAMI 

SAZOR GIZ k.o. v letu 2019 ni evidentiral 
obveznosti oziroma terjatev na podlagi 
podpisanih sporazumov. Vsi veljavni 
sklenjeni sporazumi so tipa B, ki ne 
določajo izmenjave denarnih sredstev med 

podpisniki, ampak izmenjavo informacij o 
avtorjih, založbah in avtorskih delih ter 
izmenjavo drugih informacij kot podlago 
za podpis sporazuma tipa A, ki pa določa 
tudi izmenjavo denarnih sredstev. 

e) PRAVNE ZADEVE 

Kolektivna organizacija v poslovnem letu 2019 ni imela izdanih dokončnih oziroma 
pravnomočnih odločb urada v postopkih nadzora po ZASP oziroma ZKUASP. 

Pooblaščeni revizor pri reviziji poslovnega leta 2018 ni ugotovil nepravilnosti, zato v letu 
2019 ni bilo izvedenih nobenih ukrepov.  

Združenje SAZOR GIZ k.o. je tožeča stranka v sodnem postopku, ki teče pri Okrožnem 
sodišču v Ljubljani zoper uvoznike mobilnih naprav, ki omogočajo skeniranje avtorsko 
varovanih del in ki so po ZKUASP zavezani k poročanju o uvoženih napravah in k plačilu 
nadomestila. Zadeva je v fazi odgovorov na tožbo. 

f) DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 

SAZOR GIZ k.o. je v začetku januarja 2020 prejel Seznanitev z dejstvi in okoliščinami z dne 
24.12.2019, v kateri je Urad RS za intelektualno lastnino seznanil SAZOR GIZ k.o. s svojimi 
pripombami na statut in interna pravila združenja ter opozoril na posamezna neskladja 
navedenih internih aktov združenja z določbami Zakona o kolektivnem upravljanju 
avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). SAZOR GIZ k.o. je v postavljenem roku odgovoril na 
očitane neskladnosti in izrazil pripravljenost, da svoja interna pravila uskladi s 
pripombami Urada. V februarju in v začetku marca 2020 je potekalo usklajevanje pogodbe 
o ustanovitvi in pravil, ki pa se je zaradi ukrepov v povezavi s korona virusom začasno 
ustavilo. Trenutno se delo usklajevanja aktov z določbami nadaljuje upoštevaje pripombe 
Urada. 

V začetku leta 2020, še posebej pa v mesecu marcu in aprilu, smo se tudi v Sloveniji soočili 
s širjenjem koronavirusa. V tem trenutku ni mogoče zanesljivo oceniti, kako dolgo bodo 
trajale prekinitve in motnje delovnih procesov ter kako bo to vplivalo na zbrana 
nadomestila in stroške kolektivne organizacije. 
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II. RAČUNOVODSKO
POROČILO
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BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2019 IN 
31.12.2018 

Pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 26 do 30 so sestavni del 
računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 

v € v €

Postavka
Pojasnilo 

št.
31.12.2019 31.12.2018

  SREDSTVA 645.034 597.457

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 22.089 16.840

I.
Neopr. Dolg. Sredstva in dolg. Aktivne čas. 
razmejitve

22.073 16.599

1. Neopredmetena sredstva 22.073 16.599

a) Dolgoročne premoženjske pravice 1 22.073 16.599

II. Opredmetena osnovna sredstva 16 241

4.
Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga 
OS

2 16 241

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 622.945 578.909

I V
.

Kratkoročne poslovne terjatve 3 29.570 22.511

V. Denarna sredstva 4 593.375 556.398

C.
K R A T K O R O Č N E A K T I V N E ČA S O V N E 
RAZMEJITVE

0 1.708

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 645.034 597.457

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 5 630.036 589.778

I I I
.

Kratkoročne poslovne obveznosti 630.036 589.778

D.
K R A T K O R O Č N E P A S I V N E Č A S O V N E 
RAZMEJITVE

6 14.998 7.679
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO, 
KONČANO 31.12.2019 IN 31.12.2018 

Pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 26 do 30 so sestavni del 
računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 

v € v €

Postavka Pojasnilo št. 2019 2018

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 7 773.961 785.342

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 773.961 785.342

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 773.961 785.342

G. POSLOVNI ODHODKI 8 773.961 785.393

I. Stroški blaga, materiala in storitev 663.578 677.448

2. Stroški porabljenega materiala 1.707 1.061

3. Stroški storitev 661.870 676.387

• najemnine 8.874 7.540

• povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 20.754 13.680

• drugi stroški storitev 632.242 655.167

II. Stroški dela 104.849 102.979

1. Stroški plač 84.000 84.000

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 7.434 7.434

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 6.090 6.090

4. Drugi stroški dela 7.325 5.455

I I I
.

Odpisi vrednosti 5.426 4.533

1. Amortizacija 5.426 4.533

IV. Drugi poslovni odhodki 108 433

2. Drugi stroški 108 433

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA 0 51

II. Finančni prihodki iz danih posojil 6 5

2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 6 5

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6 3

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 6 3

L. DRUGI PRIHODKI 0 49

Ostali prihodki 0 49

CELOTNI DOBIČEK 0 0

17. DAVEK IZ DOBIČKA 0 0

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0 0
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IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO 2019 

Pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 26 do 30 so sestavni del 
računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 

2019 2018

A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Postavke izkaza poslovnega izida

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni 
prihodki iz poslovnih terjatev

773.961 785.391

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in 
finančni odhodki iz posl. obveznosti 

-768.535 -780.859

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih 
odhodkih 

0

5.426 4.532

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih 
razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti 
za davek) poslovnih postavk bilance stanja

Začetne manj končne poslovne terjatve -7.059 -4.904

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 7.708 8.493

Končni manj začetni poslovni dolgovi 40.259 177.203

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in 
rezervacije

7.318 3.685

42.226 184.477

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b) 47.652 189.009

B DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

a) Prejemki pri investiranju

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

6 5

6 5

b) Izdatki pri investiranju

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -10.675 -714

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -125

-10.675 -839

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b) -10.669 -834

C) DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 0

0

b) Izdatki pri financiranju -6 -3

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -6 -3

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a+b) -6 -3

Č) KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 593.375 556.398

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in 
Cc)

36.977 188.172

y) Začetno stanje denarnih sredstev 556.398 368.226
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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 evrih. 

POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH 
USMERITEV 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 

Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne 
obstaja. Praviloma se pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo. Neopredmetena 
sredstva zajemajo dolgoročno odložene stroške razvijanja, naložbe v pridobljene pravice 
do industrijske lastnine in druge pravice ter v dobro ime prevzete organizacije. 

Neopredmeteno sredstvo, razen dobrega imena, izpolnjuje sodilo razpoznavnosti, če: 

a) je ločljivo, to pomeni, da se lahko loči ali razdeli od organizacije in proda, prenese,
licencira, da v najem ali zamenja, in sicer posamič ali skupaj s povezano pogodbo,
sredstvom ali obveznostjo; ali

b) izhaja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne glede na to, ali so te pravice
prenosljive ali ločljive od organizacije ali od drugih pravic in obveznosti.

Neopredmeteno sredstvo se pripozna v računovodskih razvidih in bilanci stanja, če: 

a) je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim;

b) je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.

Najemi 

Kolektivna organizacija nima najemov, ki bi zahtevali spremenjeno računovodsko 
obravnavo najemov pri najemnikih, skladno s spremembami SRS 1(2019). Za kratkoročne 
najeme (obdobje najema krajše od 12 mesecev) in najeme sredstev majhne vrednosti 
(vrednost najetega sredstva, če bi bilo novo, je manjše od 10.000 €) kolektivna 
organizacija uporablja izjemo in ne pripoznava pravice do uporabe sredstva. Stroške v 
povezavi z najemom teh sredstev zato pripozna med odhodki enakomerno v obdobju 
trajanja najema. V izkazu poslovnega izida jih pripoznava med stroški storitev v postavki 
stroškov najemnin. 
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Poslovne terjatve

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali 
pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, 
utemeljen s pogodbo. 

Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem 
znesku, se šteje kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne 
terjatve. 

Zaradi oslabitve se terjatve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega 
njihovo udenarljivo vrednost. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v 
rednem roku ali ki niso poravnane v rednem roku, je treba izkazati kot dvomljive ali sporne 
in obračunati popravek njihove vrednosti v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, 
pri tem pa upoštevati, da morajo biti prikazane z utemeljenim poplačljivim zneskom. 

Denarna sredstva 

Denarna sredstva se nanašajo na evrska sredstva na poslovnih računih. 

Kratkoročne časovne razmejitve

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške in 
kratkoročno nezaračunane prihodke. 

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vračunane stroške. 

Obveznosti 

Obveznosti so finančne in poslovne, kratkoročne in dolgoročne. 

Vse obveznosti se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o 
njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega 
poslovnega dolga, v primeru poslovnih dolgov pa v primeru dolgoročnih dolgov prejem 
praviloma opredmetenih osnovnih sredstev, v primeru kratkoročnih dolgov pa prejem 
kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali 
delež v poslovnem izidu. 

Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo 
iz ustreznih listin. Obveznosti se kasneje povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga 
nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom. Obveznosti se zmanjšujejo za 
odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročne 
obveznosti se zmanjšujejo tudi za tisti del, ki bo moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar 
se izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi. 

Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, 
popravljeni za njihova povečanja ali zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se 
ne pojavi potreba po njihovem prevrednotenju. 

Prihodki 

Kolektivna organizacija pripoznava prihodke v skladu s SRS 15, v skladu s katerim se 
prihodki pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče 
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zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bo kolektivna 
organizacija zanje prejela nadomestilo oz. odškodnino. 

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. 

Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi 
naložbami, sestavljajo jih dobljene obresti, dividende ali drugi deleži iz dobička in drugi 
finančni prihodki, če ni dvoma glede njihove velikosti, zapadlosti in plačljivosti. Finančni 
prihodki se pojavljajo tudi v zvezi s terjatvami, predvsem v obliki obresti. 

Drugi prihodki predstavljajo postavke, ki v obračunskem obdobju povečujejo poslovni 
izid in, ki jih ni možno uvrstiti med prihodke iz poslovanja ali finančne prihodke. 

Odhodki 

GIZ razčlenjuje odhodke na poslovne, prevrednotovalne poslovne, finančne in druge 
odhodke: 

• Stroški materiala in storitev obsegajo vse stroške materiala in storitev, ki so nastali
v zvezi z izvajanjem poslovnega procesa. Vključuje tudi strošek za izplačila
nadomestil imetnikom pravic.

• Stroški dela obsegajo stroške bruto plač in nadomestil, prispevke in davke ter
druge stroške v zvezi z zaposlenimi – npr. regresi, prehrana, prevoz na delo,
odpravnine.

• Finančni odhodki sestavljajo odhodki za financiranje (predvsem obresti in tečajne
razlike) in odhodki za naložbenje (predvsem prevrednotovalni finančni odhodki).

• Drugi odhodki predstavljajo postavke, ki v obračunskem obdobju zmanjšujejo
poslovni izid in drugi, ki jih ni možno uvrstiti med odhodke iz poslovanja ali
finančne odhodke.

Obdavčitev 

 Davek od dohodkov pravnih oseb obračunavamo in plačujemo glede na zahteve zakonodaje.  

GIZ je zavezanec za davek na dodano vrednost. 
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III. POJASNILA K
RAČUNOVODSKIM
IZKAZOM
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1. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA
SREDSTVA

Neopredmetena dolgoročna sredstva sestavljajo dolgoročne premoženjske pravice in na 
dan 31.12.2019 znašajo 22.073,41 €. Dolgoročne premoženjske pravice so sestavljene  iz 
nabavne vrednosti v znesku 34.151,71 € in popravka vrednosti v znesku 12.078,30 €. 
Dolgoročne premoženjske pravice se nanašajo na informacijski sistem za vodenje 
evidence imetnikov pravic in njihovega repertoarja.  

2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2019 znašajo 15,59 €. Sestavljena so iz 
nabavne vrednosti v višini 2.492,95 € in popravka vrednosti v višini 2.477,36 €. 

3. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2019 znašajo 29.570,31 €. Nanašajo se na 
terjatve do kupcev – uporabnikov, ki jim subjekt zaračunava nadomestilo za avtorske 
pravice v znesku 15.807,64 €, na kratkoročno dan predujem v znesku 1.117,87 €, na 
vstopni DDV v znesku 11.916,26 € in na terjatev do države iz naslova preplačila dohodnine 
v znesku 728,54 €. Poslovne terjatve niso zavarovane. Kolektivna organizacija v letu 2019 
ni oblikovala popravka vrednosti terjatev. 

4. DENARNA SREDSTVA
Denarna sredstva skupaj znašajo 593.374,66 € in se nanašajo na sredstva na transakcijskih 
računih v znesku 593.374,38 € in denarna sredstva v blagajni višini 0,28 €. 

5. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne poslovne obveznosti so na dan 31.12.2019 izkazane v znesku 630.036,49 € in 
se nanašajo na: 

• obveznosti do dobaviteljev v znesku 13.773,49 €

• obveznosti do imetnikov pravic v znesku 615.294,55 €, in sicer:

▪ iz naslova delitvene mase za leto 2019 v znesku 450.408,47 €,

▪ iz naslova dodeljenih, nerazdeljenih nadomestil v znesku 15.351,87 €,

▪ iz naslova obveznosti do neznanih imetnikov pravic v znesku 149.534,21
€

• obveznosti iz naslova neizplačanih sejnin v znesku 962,54 €,

• obveznosti iz naslova obresti v znesku 5,91 €.
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Tabela v nadaljevanju prikazuje gibanje izkazanega zneska obveznosti do neznanih 
imetnikov pravic iz naslova delitvene mase v letu 2019: 

6. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

PČR izkazujejo znesek vnaprej vračunanih stroškov nadomestil imetnikom avtorskih pravic 
v znesku 14.997,48 €, na podlagi uporabnikom avtorskih del zaračunanih nadomestil v 
2019 in v letih pred 2019, ki do 31.12.2019 še niso bili plačani in bodo v delitveno maso 
vključeni v prihodnjih obdobjih ob plačilu zadevnih terjatev. 

7. ČISTI PRIHODKI
SAZOR GIZ zbira avtorske honorarje in nadomestila na podlagi Uredbe o zneskih 
nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, in sicer na podlagi 4. in 5. člena 
uredbe in na podlagi sporazuma s slovenskimi šolami in vrtci. Na podlagi 4. člena uredbe 
so dolžni plačati nadomestilo za fotokopiranje vsi tisti zavezanci, ki prvič prodajo ali 
uvozijo novo napravo za fotokopiranje ali fotokopiranju podobno tehniko reproduciranja (v 
nadaljevanju uvozniki). Na podlagi 5. člena uredbe so dolžni plačati nadomestilo vsi tisti 
zavezanci, ki odplačno fotokopirajo fizičnim osebam (v nadaljevanju fotokopirnice). Na 
podlagi skupnega sporazuma s slovenskimi šolami in vrtci pa se plačuje avtorski honorar 
za fotokopiranje preko obsega iz 51. člena ZASP na podlagi števila otrok in v skladu s 
tarifo, določeno v skupnem sporazumu.  

PREGLED SKUPNIH PRIHODKOV 

Vsi prihodki skupaj za leto 2019 znašajo 773.961,25 € in so v primerjavi z letom 2018 nižji 
za 1,45 % odstotka. Pri uvoznikih in fotokopirnicah je zmanjšanje prihodkov posledica 
manjšega števila narejenih fotokopij in uvoženih naprav ob nespremenjenem številu 
uvoznikov. Zvišanje prihodkov iz naslova zaračunanih nadomestil vrtcem je posledica 
zvišanja tarife za šolsko leto 2018/2019, ki se je iz 1,342 € na otroka zvišala na 2,074 €.  

Stanje na dan 1. 1. 2019 99.488,82 €

Prerazporeditev med obveznosti do neznanih imetnikov pravic iz naslova 
delitvene mase za leto 2019 na podlagi pravil o delitvi

50.045,39 €

Stanje na dan 31.12.2018 149.534,21 €

2019 2018

FOTOKOPIRNICE 8.273,91 9.311,40

UVOZNIKI 198.888,54 212.127,09

OSNOVNE ŠOLE 380.964,80 383.232,82

SREDNJE ŠOLE 151.306,59 158.468,13

VRTCI 34.527,41 22.203,05

SKUPAJ 773.961,25 785.342,49
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FOTOKOPIRNICE 

Znesek prihodkov iz naslova fotokopirnic v znesku 8.273,91 € je bil v letu 2019 za 11 % nižji 
kot v letu 2018. Poročilo o oddaji podatkov o odplačnem fotokopiranju fizičnim osebam je 
redno oddajalo 61 pravnih oseb. 

UVOZNIKI 

Znesek prihodkov iz naslova uvoznikov v znesku 198.888,54 € je bil v letu 2019 za 6,25 % 
nižji kot v letu 2018. Poročilo o uvozu je redno oddajalo 13 uvoznikov naprav za 
fotokopiranje. 

SKUPNI SPORAZUM S SLOVENSKIMI ŠOLAMI IN VRTCI 

Znesek prihodkov iz naslova podpisanega skupnega sporazuma znaša 566.798,80 €. 
Znesek je izračunan na podlagi podatkov o številu učencev, ki jih vsako leto na podlagi 
podpisanega sporazuma sporoči ministrstvo.  
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8. POSLOVNI ODHODKI

2019 2018

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI 773.961 785.393

Strošek nadomestil imetnikom avtorskih pravic 507.772 522.894

Ostali stroški poslovanja 266.189 262.499

Stroški blaga, materiala in storitev 155.806 154.554

• stroški pomožnega materiala 73 118

• stroški energije 193 152

• odpis drobnega inventarja 138 137

• stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 1.304 654

• stroški storitev pri opravljanju storitev (poštnina,
telefon, tisk, članarina)

7.192 4.953

• stroški IT storitev 1.929 2.238

• stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 0 0

• povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 20.754 13.680

• stroški najemnin 8.874 7.540

• stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 3.525 2.039

• stroški intelektualnih in osebnih storitev: 98.699 116.242

o strošek AT službe 36.451 43.051

o strošek računovodstva in tajniških storitev 21.982 32.872

o odvetniški stroški 9.212 4.873

o PR storitve 21.960 18.793

o ostali stroški intelektualnih storitev 9.094 16.653

• stroški skupščin, sejmov 331 400

• stroški reprezentance 2.528 977

• stroški storitev fizičnih oseb 3.741 4.069

• stroški drugih storitev 6.525 1.355

Stroški dela 104.849 102.979

Strošek amortizacije 5.426 4.534

Drugi stroški 108 433
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Kolektivna organizacija je imela v letu 2019 skupaj 773.961 € poslovnih odhodkov. 
Poslovni odhodki skupaj so v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 nižji za 1,46 %  

Nadomestila imetnikom pravic za leto 2019 znašajo 507.772 €. 

Stroški poslovanja znašajo 266.189 € in so za 1,4 % višji kot leto poprej. 

Strošek AT nalog je v letu 2019 znašal 36.451 € in je bil v primerjavi z lanskim letom nižji za 
6.600 €. Znižanje stroškov je posledica manjšega obsega dela. Strošek računovodskih in 
tajniških storitev je v letu 2019 znašal 21.982 € in je bil v primerjavi z lanskim leto prav 
tako nižji, in sicer za 10.890 €. 

V primerjavi z letom poprej so se povišali stroški povračila zaposlencev v zvezi delom, kar 
je posledica večje aktivnosti poslovodstva na področjih, ki so za seboj potegnila službene 
poti v tujino (sklepanje sporazumov o zastopanju s tujimi kolektivnimi organizacijami in 
strokovne izmenjave v zvezi s praksami tujih kolektivnih organizacij).  

V primerjavi z letom poprej so višji odvetniški stroški, kar je posledica aktivnosti na 
področju pogajanj za sklenitev sporazuma o fotokopiranju avtorskih del pri subjektih, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost. 

Za več kot 45 % so se znižali stroški ostalih intelektualnih storitev. 

Skupne odhodke brez nadomestil imetnikom pravic v znesku 266.194 € tako sestavljajo 
stroški poslovanja v znesku 266.189 € in odhodki iz naslova obresti 6 €. 
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IV. POJASNILA K
RAČUNOVODSKIM
IZKAZOM NA PODLAGI
DOLOČIL Zakona o
kolektivnem
upravljanju
avtorske in sorodnih
pravic (ZKUASP)
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1. ZBRANI AVTORSKI HONORARJI IN
NADOMESTILA, PRIKAZANI PO VRSTI
AVTORSKIH PRAVIC, VRSTI UPORABE IN
POSLOVNIH LETIH, ZA KATERA SO BILI
ZBRANI

SAZOR GIZ k.o. zbira avtorska nadomestila na podlagi: 

• Privatnega in drugega lastnega reproduciranja iz 50. člena ZASP v okviru
dovoljenja URSIL od:

o Fotokopij, narejenih za prodajo (FOTOKOPIRNICE)

o Proizvajalcev in uvoznikov naprav za fotokopiranje (UVOZNIKI)

• Sklenjenih skupnih sporazumov fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP, kjer
zbira nadomestila po naslednjih vrstah uporabe:

o Fotokopiranje v vrtcih (VRTCI),

o Fotokopiranje v osnovnih šolah (OSNOVNE ŠOLE),

o Fotokopiranje v srednjih šolah (SREDNJE ŠOLE).

Skupni znesek zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil v letu 2019 sestavljajo zneski na 
podlagi izdanih faktur v poslovnih letih 2017, 2018 in 2019, kot sledi: 

2. VSI STROŠKI KOLEKTIVNE
ORGANIZACIJE IN NJIHOV ODSTOTEK
GLEDE NA VSE ZBRANE AVTORSKE
HONORARJE IN NADOMESTILA,
PRIKAZANI PO VRSTI AVTORSKIH
PRAVIC IN VRSTI UPORABE

Razen stroškov avtorskih honorarjev in nadomestil imetnikom avtorskih pravic, ki so 
razlika med prihodki in odhodki, ter finančnih odhodkov v višini 6 € so bili vsi stroški, ki 
jih je kolektivna organizacija imela v letu 2019, stroški poslovanja. 

SKUPAJ VSA 
PLAČILA

PLAČILA NA 
PODLAGI 

FAKTUR IZ 
2019

PLAČILA NA 
PODLAGI 

FAKTUR IZ 
2018

PLAČILA NA 
PODLAGI 

FAKTUR IZ 
2017

FOTOKOPIRNICE 8.540,81 8.344,92 182,43 13,46

UVOZNIKI 194.104,42 194.104,42

VRTCI 34.185,82 34.160,32 25,50

OSNOVNE ŠOLE 380.176,93 376.856,65 2.116,68 1.203,60

SREDNJE ŠOLE 149.634,94 149.634,94

SKUPAJ 766.642,92 763.101,25 2.324,61 1.217,06
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3. PRIKAZ RAZČLENJENIH STROŠKOV
POSLOVANJA GLEDE NA ZBRANA
NADOMESTILA

V skladu s Pravili o stroških poslovanja ima SAZOR GIZ k.o. stroške poslovanja razčlenjene 
na: 

- Stroške zbiranja nadomestil

- Stroške razdeljevanja nadomestil

- Odvetniške stroške

- Stroške informacijske tehnologije

- Stroške dela

- Druge stroške poslovanja

Ker ima SAZOR GIZ k.o. za AT naloge sklenjeno pogodbo z zunanjo AT službo, so vsi 
stroški zunanjega izvajalca, ki opravlja naloge s področja zbiranja in razdeljevanja, 
razčlenjeni med ti dve vrsti stroškov. Stroški zunanjega izvajalca so skupaj znašali 36.451 €.  

ZBRANA 
NADOMESTILA

PRIPIS OSTALIH 
PRIHODKOV 
POSAMEZNI 

UPORABI
SKUPAJ ZBRANA 
NADOMESTILA STROŠKI

ODSTOTEK 
STROŠKOV

FOTOKOPIRNICE 8.540,81 0,07 8.540,88 2.965,56 34,72

UVOZNIKI 194.104,42 1,61 194.106,03 67.397,36 34,72

SKUPAJ 50. 
ČLEN ZASP 202.645,23 1,68 202.646,91 70.362,92 34,72

OSNOVNE ŠOLE 380.176,93 3,16 380.180,09 132.005,87 34,72

SREDNJE ŠOLE 149.634,94 1,24 149.636,18 51.956,57 34,72

VRTCI 34.185,82 0,28 34.186,10 11.870,08 34,72

SKUPAJ PREKO 
OBSEGA IZ 50. 
ČLENA ZASP 563.997,69 4,68 564.002,37 195.832,52 34,72

SKUPAJ ZBRANA 
NADOMESTILA 766.642,92 6,37 766.649,29 266.195,44 34,72

FOTOKOPIRNICE UVOZNIKI
OSNOVNE 

ŠOLE
SREDNJE 
ŠOLE VRTCI SKUPAJ

STROŠKI 
ZBIRANJA

94,92 2.157,16 379,92 4.225,05 1.662,95 8.520,00

STROŠKI 
RAZDELJEVANJ

A

237,93 5.407,45 952,36 10.591,15 4.168,60 21.357,50

ODVETNIŠKI 
STROŠKI

102,62 2.332,28 410,76 4.568,05 1.797,95 9.211,66

STROŠKI IT 21,49 488,51 86,04 956,81 376,59 1.929,44

STROŠKI DELA 1.168,08 26.546,57 4.675,40 51.994,67 20.464,73 104.849,46
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4. STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM
NAMENSKIH SKLADOV

SAZOR GIZ k.o. v letu 2019 ni oblikoval namenskih skladov in ni imel s tem povezanih 
stroškov. 

5. VIRI, KI SE UPORABLJAJO ZA KRITJE
STROŠKOV K.O.

V letu 2019 je SAZOR GIZ k.o. kril vse svoje stroške iz avtorskih honorarjev in nadomestil, 
ki jih zbira na osnovi dovoljenja.  

6. ZNESKI, NAMENJENI V NAMENSKE
SKLADE

SAZOR GIZ k.o. v letu 2019 ni oblikoval namenskih skladov.ŠTEVILO DELITEV ZBRANIH 
NADOMESTIL PO VRSTI AVTORSKE PRAVICE IN VRSTI UPORABE 

V letu 2019 je SAZOR GIZ k.o. izvedel eno delitev. V delitev so bila dana nadomestila, ki 
jih je SAZOR GIZ k.o. zbral v letu 2018 iz naslova odplačnega fotokopiranja in od 
proizvajalcev in uvoznikov fotokopirnih strojev ter iz naslova podpisanega sporazuma s 
šolami in vrtci. 

7. SKUPNI ZNESEK AVTORSKIH
HONORARJEV IN NADOMESTIL,
DODELJENIH IMETNIKOM PRAVIC,
PRIKAZAN PO VRSTI AVTORSKIH
PRAVIC IN VRSTI UPORABE IN
POSLOVNIH LETIH, ZA KATERA SO BILA
ZBRANA, Z OBRAZLOŽITVIJO

Večina avtorskih honorarjev in nadomestil, ki jih je SAZOR GIZ k.o. dal v delitev v letu 
2019, je bila zbrana za leto 2018. Zaradi ekonomske neupravičenosti je znesek nadomestil, 
ki jih je zbral za leto 2017 v višini 1.104 €, prištel znesku nadomestil, zbranih za leto 2018. 
Delitev v letu 2019 je bila izvedena v skladu z veljavnimi pravili in je bila med imetnike 
pravic razdeljena skupna delilna masa iz naslova obeh vrst uporabe, torej odplačnega 
fotokopiranja in od uvoznikov fotokopirnih naprav (50. člen ZASP) in iz naslova sporazuma 
s šolami in vrtci (preko obsega iz 50. člena).  V delitev je šel skupni znesek 467.287,96 €, 
ki je bil dodeljen imetnikom pravic na naslednji način: 

DRUGI 
STROŠKI 

POSLOVANJA

1.340,51 30.465,39 5.365,59 59.670,14 23.485,75 120.327,38

SKUPAJ 2.965,56 67.397,36 11.870,08 132.005,87 51.956,57 266.195,44
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8. SKUPNI ZNESEK AVTORSKIH
HONORARJEV IN NADOMESTIL,
PLAČANIH IMETNIKOM PRAVIC,
PRIKAZAN PO VRSTI AVTORSKE
PRAVICE IN VRSTI UPORABE IN
POSLOVNIH LETIH, ZA KATERA SO BILA
ZBRANA, Z OBRAZLOŽITVIJO

Na podlagi zbranih sredstev za leto 2018 so bili v letu 2019 izplačani naslednji zneski: 

V letu 2019 so bila izplačana tudi nadomestila tistim imetnikom, ki so z zamudo izstavili 
račune oz. sporočili prave podatke za pretekla obdobja. Višina tovrstnih nadomestil, 
izplačanih v letu 2019 za obdobje pred 2018, znaša: 

50. ČLEN ZASP
PREKO 

OBSEGA IZ 
50. ČLENA

SKUPAJ

IZPLAČANO SKUPAJ ZALOŽBAM 65.643,42 166.893,82 232.537,24

IZPLAČANO SKUPAJ AVTORJEM 65.313,06 166.512,96 231.826,02

SKUPAJ IZPLAČANO 130.956,48 333.406,78 464.363,26

50. ČLEN ZASP

I Z P L A Č A N O S K U P A J 
ZALOŽBAM

0,00

I Z P L A Č A N O S K U P A J 
AVTORJEM

1.011,23

SKUPAJ IZPLAČANO 1.011,23
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9. SKUPNI ZNESEK DODELJENIH, VENDAR
ŠE NE PLAČANIH AVTORSKIH
HONORARJEV IN NADOMESTIL,
DODELJENIH IMETNIKOM PRAVIC,
PRIKAZAN PO VRSTI AVTORSKE
PRAVICE IN VRSTI UPORABE IN
POSLOVNIH LETIH, ZA KATERA SO BILA
ZBRANA, IN OBRAZLOŽITEV

Na podlagi izvedene delitve za leto 2018 je ostalo neizplačanih avtorskih honorarjev in 
nadomestil v višini 2.924,70 €. Vsa nadomestila, ki so ostala neizplačana založbam, so 
ostala neizplačana zaradi neizdanih računov. Avtorski honorarji in nadomestila, ki so ostali 
neizplačani avtorjem, so ostali neizplačani zaradi neizdanih računov ali nepopolnih 
podatkov, potrebnih za izplačilo. 

Razlogi neizplačanih avtorskih honorarjev in nadomestil iz preteklih obračunov so 
neizdani računi avtorjev oz. založb in nepopolni podatki potrebni za izplačilo. 

10. SKUPNI ZNESEK ZBRANIH, VENDAR ŠE
NE DODELJENIH AVTORSKIH
HONORARJEV IN NADOMESTIL
IMETNIKOM, PRIKAZAN PO VRSTI
AVTORSKE PRAVICE IN VRSTI UPORABE
IN POSLOVNIH LETIH, ZA KATERA SO
BILA ZBRANA, Z OBRAZLOŽITVIJO

V letu 2019 ni bilo nedodeljenih nadomestil. 

DODELJENO, NEIZPLAČANO ZA 2018
50. ČLEN ZASP

PREKO 
OBSEGA IZ 
50. ČLENA

SKUPAJ

NEIZPLAČANO SKUPAJ ZALOŽBAM 181,79 924,95 1.106,74

NEIZPLAČANO SKUPAJ AVTORJEM 512,15 1.305,81 1.817,96

SKUPAJ NEIZPLAČANO 693,94 2.230,76 2.924,70

DODELJENO, NEIZPLAČANO ZA LETA PRED 
2018

S K U P A J 
NEIZPLAČANO

NEIZPLAČANO SKUPAJ ZALOŽBAM 7.563,34

NEIZPLAČANO SKUPAJ AVTORJEM 4.863,83

SKUPAJ NEIZPLAČANO 12.427,17
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11. PREJETI IN PLAČANI ZNESKI DRUGIM
KOLEKTIVNIM ORGANIZACIJAM TER
ZARAČUNANI IN PLAČANI STROŠKI
DRUGIM KOLEKTIVNIM ORGANIZACIJAM

SAZOR GIZ k.o. v letu 2019 ni prejela ali plačala zneskov drugim kolektivnim 
organizacijam. Prav tako ni zaračunala ali plačala kakršnih koli zneskov drugim 
kolektivnim organizacijam. 

12. ZNESKI AVTORSKIH HONORARJEV IN
NADOMESTIL, RAZDELJENIH
NEPOSREDNO IMETNIKOM PRAVIC, KI
IZHAJAJO IZ DRUGE KOLEKTIVNE
ORGANIZACIJE

SAZOR GIZ k.o. v letu 2019 ni neposredno izplačal nobenih nadomestil imetnikov pravic, 
ki izhajajo iz druge kolektivne organizacije.  

13. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH
DELAVCEV V POSLOVNEM LETU

V poslovnem letu je imel SAZOR GIZ k.o. 2 zaposlena. 
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V. IZJAVE O NASPROTJU
INTERESOV
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VII. POROČILO
NEODVISNEGA
REVIZORJA
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