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I.

POSLOVNO POROČILO

1, PREDSTAVITEV KOLEKTIVNE ORGANIZACDE SAZOR GIZ k.o.
DEJAVNOST SAZOR

SAZOR 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 (ZASP) ter Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih
pravic (ZKUASP).
SAZOR 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 SO. člena ZASP.

SAZOR 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 DELITVUO ZBRANIH AVTORSKIH HONORARJEV IN NADOMESTIL DAJE
AVTORJEM MOŽNOST ZA NADALJNJE DELO.
Z organizacijami ali njihovimi krovnimi združenji sklepa sporazume, na podlagi katerih lahko ta
razmnožujejo in distribuirajo avtorska dela.
Prejeta nadomestila za reprodukcijo varovanih del SAZOR deli avtorjem in založnikom.
PRAVICA REPRODUCIRANJA KOT TEMEUNA 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).
IZKUUČNOST 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.
SAZOR v skladu z dovoljenjem URSIL deluje delno v okviru izjeme za privatno in drugo lastno
reproduciranje, ki jo je RS uvedla v 50. členu ZASP (do 3 primerke), in kjer so zavezanci za plačilo
uvozniki fotokopirnih strojev ter njihovi upravljalci (machine and operator lev.,1, delno pa v okviru
izključnosti avtorske pravice, ko gre za fotokopiranje preko obsega SO. člena ZASP, kjer so zavezanci
izobraževalne ustanove, pravne osebe ter javni zavodi.
Ko gre za fotokopiranje (ali sorodno tehniko), govorimo o grafičnem razmnoževanju oziroma
reprografiji. SAZOR je član mednarodne federacije, ki združuje reprografska združenja IFRRO
(International Federation of Reproduction Rights Organisation).

2. STATUSNA OBLIKA, NAČIN UPRAVUANJA IN NAZORA KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE

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. so:
skupščina,
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nadzorni odbor in
poslovodstvo.
Skupščino kolektivne organizacije tvorijo člani z glasovalno pravico. Skupščino sestavljata dve kategoriji
članov, In sicer avtorji in založniki.
Kolektivna organizacija ima na dan 31.12.2018 v svojem članstvu 613 članov z glasovalno pravico, od
katerih je 521 članov iz vrst avtorjev in 92 članov iz vrst založb. Član združenja lahko postane vsak
avtor leposlovnlh in dramskih del, avtor neleposlovnih del vključno z avtorji študijskega oziroma
znanstvenega gradiva ali prevajalec ter vsak založnik, ki je lahko tudi pravna oseba in sicer založniki
knjig in periodičnih revij oziroma publikacij s področij, navedenimi zgoraj.
Nadzorni odbor nadzira finančno poslovanje ter opravlja druge naloge v skladu s statutom. Nadzorni
odbor je štiričla'nski organ in so ga do 07. 12. 2018 sestavljali predsednik Slavko Pregl ter člani Drago
Bajt, Tone Rode in Aleš Šteger. Dne 07. 12. 2018 je zaradi prenehanja mandata dvema članoma,
skupščina ponovno izvolila Slavka Pregla, namesto Draga Bajta pa je novi član NO postal Dušan Merc.
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 zakona.
Kolektivno organizacijo sta v letu 2018 vodila Luka Novak in Rudi Zaman.

3. PODLAGE ZA POSLOVANJE

Kolektivna organizacija posluje na naslednjih pravnih podlagah:
Zadevna 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 in drugi
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-OPB3), Ur.l. RS, št. 65/2009,
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.
Notranji akti in sporazumi:
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.
Sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugimi:
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 01. 08. 2016, Ur.1. RS, št. 54/2016
V letu 2018 je bilo veljavnih 7 sporazumov tipa B, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z naslednjimi tujimi
sorodnimi organizacijami:
Prolitteris - Švica,
Društvo hrvatskih književnika (DNK) - Hrvaška
Literar Mechana - Avstrija,
CFC - Francija,
Copyright Palska - Poljska,
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Kopipol - Poljska,
ORIGINAL - Bosna in Hercegovina
Kolektivna organizacija je pridobila dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorskih pravic s strani Urada
RS za intelektualno lastnino dne 28.06.2007, št. dovoljenja 31225-1/2007-8.
Nadzor nad kolektivno organizacijo vrši Urad RS za intelektualno lastnino.
4. POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V LETU 2018
BAZA DEL IN PRIPRAVA NA DELITEV SREDSTEV, ZBRANIH V LETU 2018

V okviru novega informacijskega sistema je SAZOR v letu 2018 pozival imetnike k preverjanju,
dopolnjevanju in potrjevanju baze njihovih del, ki so se prenesla iz baze COBISS na podlagi
tripartitnega sporazuma, sklenjenega v letu 2017 med SAZOR, NUK in IZUM. Vsi registrirani imetniki
so tako podpisali nova pooblastila, ki so v celoti usklajena z Zakonom o kolektivnem upravljanju
avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).
Imetniki so bili v začetku leta 2019 ponovno pozvani k natančni kontroli, dopolnitvi in potrjevanju
svojih del v bazi, zatem pa je bila baza per 31.12.2018 s 15.3.2019 zaprta za urejanje in predana v
fazo testiranja kontrolnih izpisov obračunov delitve po posameznih imetnikih v skladu s Pravili od
delitvi zbranih avtorskih honorarjev.
SAZOR v zvezi z urejanjem baze del preko svoje administrativno-tehnične službe nudi redno in
strokovno pomoč vsem imetnikom, ki si želijo podrobnejših informacij ali navodil v zvezi z vnosom,
posodabljanjem ali potrjevanjem svojih del v bazi.
ZBRANI AVTORSKI HONORARJI IN NADOMESTILA V LETU 2018

V letu 2018 je bilo z vidika zbranih avtorskih honorarjev v zgodovini SAZOR najvišje, saj je bilo skupno
zbranih 781.657,34 € honorarjev in nadomestil, od tega 220.218,63 € iz naslova privatnega in
drugega lastnega reproduciranja (uvozniki in fotokopirnice, ti. machine and operator levn, iz naslova
fotokopiranja preko obsega iz SO. člena ZASP pa 561.438,71 € (osnovne in srednje šole in vrtci), kar
ima za posledico tudi višjo delilno maso od leta 2017.
Povečan obseg prihodkov je med drugim posledica podpisa sporazuma še s strani nekaterih šol, ki ga
v letu 2017 še niso podpisale, po drugi strani pa tudi prehod s kvartalnega obračunavanja uvoženih
reprografskih naprav in števila izdelanih fotokopij na polletno, kot ga določa ZKUASP, kar je imelo za
posledico za kvartal nižje prihodke iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja (uvozniki
in fotokopirnlce) v letu 2017, ki so se zategadelj odrazili v prihodkih leta 2018.
IZVAJANJE SPORAZUMA O REPROGRAFIJI V ŠOLSTVU

V skladu s sklenjenim sporazumom iz leta 2016 so aktivnosti potekale po načrtih, SAZOR pa se je v
letu 2018 posvečal utrjevanju odnosov s šolami, ravnatelji in Ministrstvom za šolstvo, izobraževanje,
znanost in šport (MIZS). Na dan 31.12.2018 je bilo podpisanih 98 % pogodb z osnovnimi šolami,
skoraj 100 % pogodb s srednjimi šolami in 77 % pogodb z vrtci (pri vrtcih se je glede na leto 2017
zgodil pomemben premik).
Spomladi je bilo na podlagi informativnih pogovorov doseženo tudi soglasje nekaterih ravnateljev, ki
so bili do sporazuma še do nedavnega skeptični, pri čemer se je SAZOR marca s stojnico in
informacijskimi gradivi udeležil tudi konference ravnateljev v Laškem.
V marcu je SAZOR organiziral novinarsko konferenco ŠOLA LAHKO FOTOKOPIRA - FOTOKOPIRAMO PODPIRAMO KROG ZNANJA, na kateri so ec>leg predstavnikov SAZOR (Slayko Pregl in predstavnika
poslovodstva) sodelovali predstavniki MIZS (g. Aleš Ojsteršek, ga. Vesna Copič) in šolstva (g. Marjan
Gorup z OŠ Prežihov Voranc). Na konferenci so deležniki poudarili pomen reprodukcije za bogatenje
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kurikuluma, obenem pa tudi izpostavili ključnost nadomestil kot njen bistven element, ki izhaja iz
določil mednarodnih pogodb in slovenske zakonodaje.
Obenem je stekla osveščevalna akcija, ki je šolam ponudila gradivo v obliki brošure, kjer je natančno
obrazloženo, kaj se lahko fotokopira in česa ne, na kakšni zakonski podlagi poteka reprografija v
šolstvu in kakšne so pozitivne posledice za kurikulum ter pedagoško osebje. Brošuri je bila priložena
tudi nalepka z besedilom Šola lahko fotokopira, ki je namenjena šolskim fotokopirnim strojem v
informacijo učiteljem, da je šola podpisala sporazum ter da lahko na njegovi podlagi fotokopirajo v
skladu z zakoni.
Vse aktivnosti v zvezi z osveščevalno akcijo po šolah je SAZOR izpeljal ob pomoči službe za PR, ki jo
zanj vodi Kreativna baza.
Poslovodstvo SAZOR je za potrebe MIZŠ in drugih deležnikov opravilo tudi primerjalno študijo o
reproduciranju avtorskih del na šolah, kjer je šlo za strokovno analizo reprografije v šolstvu, njenega
mednarodnega in slovenskega zakonskega okvira ter primerov evropskih praks.
V novembru je poslovodstvo SAZOR obiskalo tudi ministra za izobraževanje, šolstvo, znanost in šport
dr. Jerneja Pikala, s katerim je izmenjalo mnenja o poteku in spremljanju sporazuma s šolstvom,
obenem pa izrazilo skupno prepričanje o koristnosti in pozitivnosti sporazuma za kurikulum in celoten
šolski sistem. Obe strani sta se strinjali, da je sporazum smiselno podpirati ter plemenititi tudi v
bodoče, saj izobraževalnemu sistemu nudi potrebno književno, znanstveno In publicistično podporo pri
širitvi kurikuluma.
Na dan 31.12.2018 je bilo podpisanih 443 pogodb z osnovnimi šolami (10 pogodb je bilo
nepodpisanih), 116 podpisanih pogodb s srednjimi šolami (in 1 nepodpisana) ter 291 podpisanih
pogodb z vrtci (in 86 nepodpisanih pogodb).
POGAJANJA ZA SKLENITEV SPORAZUMA O REPROGRAFIJI PRI GOSPODARSKIH
SUBJEKTIH

SAZOR je v skladu z ZASP in ZKUASP v letu 2018 začel priprave na pogajanja z gospodarstvom, kjer
pričakuje, da bo z deležniki v okviru panožnih zbornic kmalu sklenil skupni sporazum, ki bo končno
legaliziral reproduciranje tudi v celotnem gospodarskem sektorju. V okviru priprav je izpeljal več
predavanj in predstavitev v zvezi z rabo reprodukcije v gospodarstvu, ki jih je izvedel v panožnih
zbornicah, obenem pa predhodno odgovoril na morebitne poizvedbe in vprašanja vseh drugih
zainteresiranih deležnikov. V ta namen je izdelal tudi strokovno študijo z razloženimi evropskimi
praksami in tarifami, ki jo je v obliki prospekta za pripravo sporazuma razposlal po vseh
zainteresiranih zbornicah. V študiji je bil že tudi vsebovan predlog tarife za slovenske gospodarske
subjekte.
SAZOR je zatem v oktobru 2018 tudi 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. SAZOR
bo pogajanja s pogajalsko skupino, ki jo sestavljajo predstavniki panožnih združenj, začel predvidoma
spomladi 2019.
V reprodukcijo v gospodarske namene sodijo vsa uporaba reprografije za potrebe raziskav in razvoja,
notranjega informiranja, interne predstavitve medijske pojavnosti, marketinških predstavitev,
kadrovskih seminarjev in vsakega javnega pojavljanja gospodarskih subjektov, ki zajemajo
reprografijo in distribucijo književnih, znanstvenih In publicističnih del.
Ker je pravica do reprodukcije preko treh izvodov za zasebne potrebe izključna pravica avtorjev, lahko
ti vsakršno reproduciranje v gospodarskih in javnih subjektih prepovedo, kar bi pripeljalo do močnega
osiromašenja vseh panog, med drugim tudi zdravstvene, raziskovalne, farmacevtske in medijske.
SAZOR namreč po zakonu zastopa avtorje vseh svetovnih književnih, znanstvenih in publicističnih del
na področju celega sveta (v prevodih in izvirnikih), kar pomeni, da je sporazume dolžan sklepati po
zakonu v imenu svojih imetnikov, ki imajo jasno zakonsko podlago za nadomestilo za dela, ki se
uporabljajo med drugim tudi v tehnoloških in marketinških procesih, obenem pa se bodo s
sporazumom podjetja in javni zavodi uskladili z zakonodajo.
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Poleg zakonskih določil o dolžnosti sklepanja sporazumov v imenu imetnikov k sklenitvi sporazuma z
gospodarstvom SAZOR še dodatno obvezujeta in spodbujata v letu 2019 podpisana sporazuma z
dvema velikima akterjema na področju kolektivnega upravljanja avtorskih pravic, in sicer z ameriškim
Copyright Clearance Center (CCC), ki je največja kolektivna organizacija na svetu, ter z britansko NLA
Medla Access, ki zastopa večino britanskega tiska. Obe organizaciji pričakujeta, da bo SAZOR čim
hitreje sklenil sporazume z gospodarstvom, pa tudi z visokim šolstvom, ter za reprografijo del iz
njunega repertoarja pričakujeta ustrezno nadomestilo.
AKTIVNOSTI NA PODROČJU PRIVATNEGA IN DRUGEGA LASTNEGA REPRODUCIRANJA

Na področju privatnega in drugega lastnega reproduciranja, ki je predmet izjeme od izključnosti
avtorske pravice po SO. členu ZASP, in za katerega nadomestilo plačujejo proizvajalci oz. uvozniki
reprografskih naprav, je zbiranje avtorskih honorarjev potekalo po načrtih, sprožene pa so bile tudi
poizvedbe glede uvoznikov, ki niso jasno registrirani v RS ali pa so kot izpostave tujih podjetij težje
izsledljivi.
Obenem SAZOR čakajo še izzivi pobiranja nadomestil v zvezi z napredkom reprografske tehnologije za
privatno in drugo lastno reproduciranje, ki zadeva mobilne naprave. S tem v zvezi je SAZOR v
zadnjem kvartalu 2018 začel z obsežno kampanjo, katere cilj je zbiranje nadomestila za skeniranje, ki
se izvaja s pomočjo druge fotografske tehnike na mobilnih napravah in za katerega ima SAZOR
podlago v 37. in SO. členu ZASP.
SAZOR se je decembra na povabilo mednarodne konfederacije združenj avtorjev in skladateljev CISAC
udeležil simpozija o privatnem in drugem lastnem reproduciranju v Budimpešti, kjer je izmenjal
mnenja o trenutnem stanju in položaju imetnikov v okviru zbiranja nadomestil za privatno in drugo
lastno reproduciranje, za katerega se v Sloveniji trenutno zbirajo sredstva edinole v okviru njegovega
reprografskega dela (uvozniki in fotokopirnice), za kar ima dovoljenje SAZOR.
PRIPRAVA NA SPORAZUME Z JAVNIM SEKTORJEM IN VISOKIM ŠOLSTVOM

Sklenitev sporazumov čaka SAZOR še z javnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi in državnim sektorjem in
z univerzami. Posamezne fakultete, ki jim je bil v prejšnjih obdobjih poslan predlog sporazuma, so
izrazile željo, naj se sporazum sklene na nivoju univerze, kar je smiselno, zato bo SAZOR začel
pogajanja na nivoju rektoratov posameznih univerz. Ob dejstvu, da imajo evropske države z visokim
šolstvom večinoma dobro urejene sporazume, ki predstavljajo enega od temeljev družbe znanja in
razvoja, takšen sporazum imetniki upravičeno pričakujejo tudi v Sloveniji, saj je v skladu tako z
evropsko kot državno zakonodajo, ki pravici do reprodukcije v izobraževalnih ustanovah daje status
izključne pravice. Sklenitev sporazuma z visokim šolstvom pa je tudi v skladu s pričakovanji kolektivnih
organizacij iz tujine, s katerimi ima SAZOR sklenjene bilateralne pogodbe. Te za reprodukcijo del iz
svojega repertoarja, ki se izvaja v slovenskem visokem šolstvu, pričakujejo honorarje.
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, filmska in novinarska
dela, ki jih na spletu objavljajo velike platforme. Direktiva je do 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 (InfoSoc direktiv), prvič ureja in harmonizira avtorsko pravico na nivoju
unije.
Po sprejetju direktive bodo velike spletne platforme dolžne plačevati slehernemu imetniku, čigar dela
bodo dostopna preko njih. To je revolucionarni dosežek v dobi interneta, ki končno izenačuje pravice
vseh avtorjev v odnosu do globalnih korporacij, zato tudi slovenski imetniki zdaj upravičeno
pričakujejo, da bodo odslej tudi sami prejemali pravično nadomestilo za svoja dela na globalnem
spletu.
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Sprejem te direktive je bil dolgotrajen proces, kjer so pomembno vlogo odigrale kolektivne
organizacije, cehovska združenja ter osveščena javnost in novinarji, ki so se uprli pritisku spletnih
gigantov. Ti so s svojim odkritim 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 tem je imela
pomembno vlogo tudi skupna pobuda združenj slovenskih ustvarjalcev, filmskih, glasbenih, književnih
in novinarskih, ki so se lani jeseni povezali v koordinaciji SAZOR in odločevalcem ter kritični javnosti
predstavili velik pomen tega področja.
Tako so združeni slovenski ustvarjalci konec avgusta 2018 organizirali tiskovno konferenco, na kateri
je imel pomembno vlogo tudi SAZOR, in kjer so predstavili vsebino in pomen direktive za evropske in
slovenske ustvarjalce. Konference se je preko videa udeležil tudi poročevalec direktive, nemški
poslanec v EP Axel Voss, in poleg njega številni slovenski evropski poslanci, na povabilo SAZOR pa se
je konference udeležila tudi direktorica za evropske zadeve IFRRO Catherine Starkie.
Vse aktivnosti v zvezi s sprejemanjem direktive je SAZOR izpeljal ob pomoči in v PR izvedbi Kreativne
baze.
SODELOVANJE Z MEDNARODNO FEDERACDO ORGANIZACD ZA PRAVICE REPRODUKCIJE
IFRRO

Po sprejetju predloga direktive se je na povabilo IFRRO in njegove sekcije Content for Education
SAZOR udeležil plenarne konference o aspektih direktive v zvezi z izobraževanjem v Evropskem
parlamentu ("Vzdržne, raznolike, visokokvalitetne vsebine za izobraževanje v Evropi: pomen
uravnoteženega sistema avtorskih pravic''). V imenu evropskih kolektivnih organizacij je član
poslovodstva SAZOR Luka Novak evropskim poslancem in zainteresirani javnosti predstavil prednosti
kvalitetnih sporazumov kolektivnih organizacij s šolstvom. Predstavil je slovenski režim avtorskega
prava in zakonsko podlago varovanja avtorske pravice ter izkušnje v Sloveniji, kjer je reprografija
trenutno dobro urejena na podlagi sporazuma, sklenjenega med SAZOR in šolstvom. V svoji
predstavitvi se je posvetil pogledom na izobraževalno izjemo za digitalno rabo pri "ponazoritvi pri
pouku", ki jo predvideva direktiva. Poudaril je nujnost, da je vsaka izjema od izključnosti avtorske
pravice predmet nadomestila za avtorje, kot zahteva Bernska konvencija, ki za izjeme predvideva
uporabo tristopenjskega testa, s katerim se določi, ali izjema pretirano škoduje interesom avtorjev. V
primeru, da imamo opravka z izjemo brez nadomestila, se krog znanja, ki povezuje obstoječe avtorje,
šolnike ter učence v vlogi prihodnjih avtorjev, pretrga in močno oškoduje družbo znanja.
SAZOR je s povabilom na omenjeno evropsko konferenco dobil priznanje, da je njegova vloga
pomembna tudi na evropski ravni, svoje izkušnje pa je SAZOR zatem na povabilo IFRRO predstavil še
na svetovnem kongresu kolektivnih organizacij v Atenah, kjer je bil slovenski model predstavljen kot
dobra praksa za države, kjer je kolektivno upravljanje še v razvoju.
V okviru zavzemanja za sprejem direktive je SAZOR sodeloval še z drugimi stanovskimi organizacijami,
med drugim z Evropskim združenjem založnikov (FEP), ki se mu je pridružil pri skupnih pobudah za
boljše avtorskopravno okolje ter vzajemnih akcijah za sprejem direktive in spoštovanje avtorskih
pravic.
MEDNARODNA DEJAVNOST IN BILATERALNI SPORAZUMI

SAZOR je v letu 2018 sklenil več bilateralnih sporazumov, ki omogočajo formalizacijo medsebojne
izmenjave repertoarja med kolektivnimi organizacijami, pristojnimi za reprografijo.
Tako je bila spomladi podpisana pogodba IFRRO tipa B s pristojno francosko organizacijo CFC (Centre
fran<;ais d'exploitation du droit de copie), ki zastopa pravice reprodukcije za celoten francoski
repertoar (v Franciji je kolektivno upravljanje za reprodukcijo književnih, znanstvenih in publicističnih
del prav tako obvezno kot v Sloveniji), s čimer je tudi formalno omogočena izmenjava francoskih in
slovenskih del.
Jeseni je SAZOR podpisal sporazum tipa B s poljskima kolektivnima organizacijama KOPIPOL, ki
zastopa poljske znanstvene publikacije, in Copyright Palska, ki zastopa poljske književne založnike, ter
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s tem tudi formalno omogočil izmenjavo poljskega in slovenskega repertoarja. Predstavnika SAZOR sta
ob tej priložnosti obiskala tudi VP Slovenije v Varšavi ter veleposlanico Boženo Forštnarič Boroje
seznanila s pomenom bilateralnih sporazumov s Poljsko ter z izzivi varovanja avtorskih pravic v
Sloveniji.
V decembru je SAZOR sklenil bilateralno pogodbo tipa B tudi s kolektivno organizacijo za pravice
reprodukcije iz Bosne in Hercegovine ORIGINAL ter tako formaliziral tudi bosanski in hercegovski
književni repertoar.
V zadnjem kvartalu 2018 je SAZOR prešel tudi v sklepno fazo dogovorov o podpisih bilateralnih
sporazumov s pomembnima organizacijama na področju svetovne reprografije, in sicer z ameriškim
Copyright Clearance Center (CCC) ter britansko NLA Media Access. Pogodbi sta bili podpisani v prvem
kvartalu leta 2019.

S.

POROČILO O POSLOVANJU Z ZUNANJIM IZVAJALCEM

Skladno z ZKUASP in Pogodbo o opravljanju administrativno-tehničnih poslov z dne je za SAZOR v
letu 2018 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 2018 znašal 43.051 EUR in je bil v primerjavi z lanskim letom višji za 19.768
EUR. Višji strošek je posledica spremenjenega režima obračunavanja DDV-ja, saj SAZOR zaradi
mnenja FURS-a ne zaračunava več DDV-ja in tako posledično tudi vstopnega DDV-ja ne sme
poračunavati, kar pomeni, da mora za celotni vstopni DDV na računih dobaviteljev povečati stroške.
Vpliv DDV-ja na povečane stroške AT storitev v letu 2018 znaša 7.763 EUR. Preostali znesek
povečanja v primerjavi z lanskim letom v višini 12.005 EUR pa je posledica večjega obsega ur.
Strošek računovodskih in tajniških storitev je v letu 2018 znašal 32.872 EUR. Vpliv DDV- ja na
povečane stroške znaša 5.928 EUR. Na podlagi obeh pogodb je poročanje potekalo mesečno, na
podlagi natančne specifikacije o opravljenem deli in številu opravljenih ur.
Delo z AT službo ZAMP d.o.o. v letu 2018 SAZOR GIZ k.o. ocenjuje kot uspešno, korektno in poslovno
pregledno.

9

6. POROČILO O SKUPNIH ZNESKIH PLAČIL ČLANOM POSLOVODSTVA IN ČLANOM
NADZORNEGA ODBORA
IME IN PRIIMEK
POSLOVODSTVO:

Rudi Zaman
Rudi Zaman
Rudi Zaman
Rudi Zaman
Rudi Zaman
Rudi Zaman
Rudi Zaman
Luka Novak
Luka Novak
Luka Novak
Luka Novak
Luka Novak
Luka Novak

Skupaj izplačila poslovodstvu:

NADZORNI ODBOR:

Slavko Preal
Slavko Preal
Draqo Bait
DraQo Bait
Antonio Martin Rode
Aleš Steaer
Dušan Merc

SkuDai lzolačila NO:

VRSTA PREJEMKA

Plača
Regres
Prevoz na delo
Prehrana med delom
Kilometrina
Dnevnice
Avtorski honorar
Plača
Regres
Prehrana med delom
Kilometrina
Dnevnice
Avtorski honorar
Sejnine NO
Avtorski honorar
Sejnine NO
Avtorski honorar
Seinine NO
Sejnine NO
Avtorski honorar

SKUPNI BRUTO
ZNESEK IZPLAČIL

42.000,00
842,79
1.910.47
940,83
202,02
652,68
195,60
42.000,00
842,79
908,83
1.297,59
1.178,07
195,60
93.167,27
1.120 00
195 60
800,00
195,60
800 00
400,00
195,60
3.706,80
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7. IZJAVE O NASPROTJU INTERESOV IZ 29. ČLENA ZKUASP

II

IZJAVA PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA O NASPROTJU INTERESOV

Podpisani VEKOSLAV PREGL,
Stanujoč POD BRESTI 41, 1000 LJUBLJANA,
ki v kolektivni organizaciji SAZOR - Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ
k.o. (v nadaljevanju: »kolektivna organizacija«) opravljam funkcijo predsednika
a)
b)

nadzornega odbora
poslovodstva,
(ustrezno podčrtati, v nadaljevanju: dunkclJ••I

v skladu z 29. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih 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 �/ imetnika pravic (ustrezno podčrtati) v
kolektivni organizaciji v skladu z 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 kolektivni organizaciji nimam drugih interesov od tu navedenih;
sem v preteklem poslovnem letu 2018 prejel od kolektivne organizacije oziroma zunanjega izvajalca,
vključno z morebitnimi vplačili v dodatna pokojninska zavarovanja, naslednje prejemke1 :
BRUTO SEJNINE= 1.120,00 EUR
sem v preteklem poslovnem letu 2018 od kolektivne organizacije oziroma zunanjega izvajalca prejel
naslednje druge ugodnosti: 2

/

sem v preteklem poslovnem letu 2018 od kolektivne organizacije prejel izplačilo bruto avtorskih
honorarjev v znesku 195,60 EUR;
ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi osebnimi interesi in interesi
kolektivne organizacije ali med mojimi kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in
dolžnostmi do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

V Ljubljani, dne 29. 3. 2019
Podpis:

l161}

1 Dajalec izjave po vrsti izvora \Jopiše vse prejemke, ki jih je v zadevnem poslovnem letu prejel od kolektivne
organizacije ali zunanjega izvaJ11ca 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. te kakšnih drugih ugodnosti ni prejel, zapiše, da drugih ugodnosti ni prejel.

8. POROČILO O UPORABI SREDSTEV NAMENSKIH SKLADOV

V letu 2018 namenski skladi niso bili oblikovani.
9. POROČILO O ZAVRNJENIH DOVOUENJIH ZA UPORABO AVTORSKIH DEL IZ
REPERTOARJA SAZOR GIZ k.o.

V letu 2018 kolektivna organizacija ni zavrnila dovoljenj uporabnikom.
10. PODATKI O POVEZANIH OSEBAH IN ZUNANJIH IZVAJALCIH

SAZOR GIZ k.o. je v letu 2018 posloval z zunanjim izvajalec, ki je za SAZOR GIZ k.o. opravljal AT 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 2018 posloval s precejšnjim 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

Jana Babšek
Miro Bajt
Beletrina d.o.o.
Didakta d.o.o.
Barbara Habič Pregl
Arjan Pregl
Totaliteta d.o.o.
Vale - Novak d.o.o.
Valentina Smej Novak
Založba Arkadija d.o.o.

Izplačilo nadomestila
Izplačilo nadomestila
Izplačilo nadomestila
Izplačilo nadomestila
Izplačilo nadomestila
Izplačilo nadomestila
Izplačilo nadomestila
Izplačilo nadomestila
Izplačilo nadomestila
Izplačilo nadomestila

Znesek
195,60
195,60
1.762,44
1.762,44
195,60
195,60
1.762,44
1.762,44
195,60
1.762,44
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11. KOLEKTIVNO UPRAVUANJE PRAVIC

a) ZBRANA NADOMESTILA

V letu 2018 je SAZOR GIZ k.o. na podlagi podpisanega sporazuma s slovenskimi šolami in vrtci uspel
podpisati pogodbo z večino šolami in vrtci. Zbrana nadomestila iz tega naslova so zato v letu 2018
precej višja, delno pa je k zvišanju nadomestil iz naslova vrtcev prispevala višja tarifa veljavna za leto
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 2018 v primerjavi
z letom poprej višja za več kot 24%.
Skupni znesek zbranih nadomestil in drugih prihodkov v letu 2018 prikazanih po vrsti uporabe in
primerjava z letom 2017
VIRI
FOTOKOPIRNICE
UVOZNIKI
SKUPAJ NA PODLAGI
UREDBE
VRTCI
OSNOVNE ŠOLE
SREDNJE ŠOLE
SKUPAJ NA PODLAGI
SPORAZUMA
SKUPAJ ZBRANA
NADOMESTILA
OSTALI PRIHODKI
SKUPAJ

ZBRANA NADOMESTILA V 2018
8.767,56
211.451,07

ZBRANA NADOMESTILA V 2017
11.383,52
165.600,22

220.218,63
22.016,05
380.954,53
158.468,13

176.983,74
8.288,77
275.078,30
119.328,10

561.438,71

402.695,17

781.657,34
53,92
781.711,26

579.678,91
4,99
579.683,90

Skupni znesek zbranih nadomestil v letu 2018 sestavljajo zneski na podlagi izdanih faktur v poslovnih
letih 2017 in 2018 kot sledi:
SKUPAJ VSA
PLAČILA
FOTOKOPIRNICE
UVOZNIKI
VRTCI
OSNOVNE ŠOLE
SREDNJE ŠOLE
SKUPAJ

8.767,56
211.451 07
22.016,05
380.954,53
158.468_113

781.657,34

PLAČILA NA
PODLAGI
FAKTUR IZ
2018

PLAČILA NA
PODLAGI
FAKTUR IZ
2017

780.552,45

1.104,89

8.749,43
211.451 07
22.009,28
379.874 54
158.468 13

18 13
0,00
6 77
1.079,99
0,00
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b) UGOTOVUENA MASA ZA DELITEV ZA LETO 2018

Delitvena masa se ugotavlja tako, da se od zbranih sredstev 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.
SKUPAJ ZBRANA NADOMESTILA IN OSTALI PRIHODKI
- VSI STROŠKI POSLOVANJA
- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
= DELITVENA MASA PRED RAZPOREDITVDOOBY, PO NEZNANIH IMETNIKOV
-10% REZERVACD ZA POZNEJŠA IZPLAČ. DO NEZNANIH IMETNIKOV
= KONČNA DELITVENA MASA ZA LETO 2018

781.711,26 EUR
- 262.502,43 EUR
-0,00 EUR
519,208.83 EUR
-51.920,88 EUR
467.287,95 EUR

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 avtorjev in založnikov v znesku 338.389,97 EUR.
Znesek je bil razdeljen v skladu s Pogodbo o ustanovitvi med založnike in avtorje v razmerju 50:50.
d) IZVAJANJE SKUPNIH SPORAZUMOV S TUJIMI KOLEKTIVNIMI ORGANIZACIJAMI

SAZOR GIZ k.o. v letu 2018 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) RAZNO

Kolektivna organizacija v poslovnem letu 2018 ni imela izdanih dokončnih oziroma pravnomočnih odločb
urada v postopkih nadzora po ZASP oziroma ZKUASP.
Pooblaščeni revizor pri reviziji poslovnega leta 2017 ni ugotovil nepravilnosti, zato v letu 2018 ni bilo
izvedenih nobenih ukrepov.
Združenje SAZOR GIZ k.o. ni ne tožeča ne tožena stranka v kakršnemkoli sodnem postopku, v letu 2018
ni vložilo izvršb, na Vrhovnem sodišču je bila dne 20. 06.2018 zavržena pritožba zoper sklep Upravnega
sodišča v zadevi Printbox d.o.o. zoper Republiko Slovenijo. Upravno sodišče je o tožbi Printboksa odločilo
s sodbo z dne 26. 9. 2018, s katero je zavrnilo tožbo in s tem pustilo v veljavi izpodbijano odločbo
TIRS-a.
Pomembnih dogodkov po datumu bilance stanja ni bilo.
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II.

RAČUNOVODSKO POROČILO

RAČUNOVODSKI IZKAZI
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2018 IN 31.12.2017

Postavka
SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopr. Dolg. Sredstva in dolg. Aktivne čas.
I.
razmejitve
1. Neopredmetena sredstva
a) Dolgoročne premoženjske pravice
II. Opredmetena osnovna sredstva
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga OS
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

vEUR

vEUR

31.12.2018

31.12.2011

597.457
16.840

416.569
19.885

16.599

19.885

1

16.599
16.599

19.885
19.885

2

241

22.511
556.398

650
385,832
17.606
368.226

Poj nno
;_

A.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

3
4
5

241

578,909

1.708

650

10.202

Č,

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

6

597,457
589.778

416.569
412.575

D.

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

7

7.679

3,994

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

589.778

412.575

Pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 28 do 31 so sestavni del računovodskih izkazov
in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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7. KRATKORO ČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

PČR izkazujejo znesek vnaprej vračunanih stroškov nadomestil imetnikom avtorskih pravic v znesku
7.679, 16 EUR, na podlagi uporabnikom avtorskih del zaračunanih nadomestil v 2018 in v letih pred
2018, ki do 31.12.2018 še niso bili plačani in bodo v delitveno maso vključeni v prihodnjih obdobjih ob
plačilu zadevnih terjatev.
8. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

SAZOR GIZ pobira nadomestila na podlagi Uredbe o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno
reproduciranje in sicer na podlagi 4. in 5. člena uredbe in letos prvič 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 nadomestilo za fotokopiranje preko
obsega iz 51. člena ZASP na podlagi števila otrok In v skladu s tarifo določeno v skupnem sporazumu.
PREGLED SKUPNIH PRIHODKOV OD PRODAJE
Vsi prihodki skupaj za leto 2018 znašajo 785.342,49 EUR in so v primerjavi z letom 2017 višji za 34,55%,
kar je posledica večjega števila podpisanih pogodb na podlagi podpisanega skupnega sporazuma s
slovenskimi šolami in vrtci ter višje tarife za vrtce za leto 2018 na podlagi istega sporazuma. Tudi
nadomestila iz naslova uredbe so višja, saj je zopet vzpostavljen redni tok plačil. Naj spomnimo, da je
v letu 2017 zaradi ZKUASP in prehoda na polletno obračunavanje izpadel en kvartal.
FOTOKOPIRNICE
UVOZNIKI
OSNOVNE SOLA
SREDNJE SOLE
VRTCI
SKUPAJ

2018
9.311,40
212. 127,09
383.232,82
158.468,13
22.203,05
785.342_, 49

2017

11.507,50

165,600L22
278.9 15,60
119.328, 10
8.32 1,50
583.672,92

FOTOKOPIRNICE
Znesek prihodkov iz naslova fotokopirnic v znesku 9.311,40 EUR je bil v letu 2018 za 19% nižji kot v
letu 2017. Poročilo o oddaji podatkov o odplačnem fotokopiranju fizičnim osebam je redno oddajalo
7917 pravnih oseb.
UVOZNIKI
Znesek prihodkov iz naslova uvoznikov v znesku 212.127,09 EUR je bil v letu 2018 za 28% višji kot v
letu 2017. Poročilo o uvozu je redno oddajalo 17 uvoznikov naprav za fotokopiranje.
SKUPNI SPORAZUM S SLOVENSKIMI ŠOLAMI IN VRTCI
Znesek prihodkov iz naslova podpisanega skupnega sporazuma znaša 563.904 EUR. Znesek je
izračunan na podlagi podatkov o številu učencev, ki jih vsako leto na podlagi podpisanega sporazuma
sporoči ministrstvo.
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9. POSLOVNI ODHODKI
2018

2017

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI

785.393

582.757

Strošek nadomestil imetnikom avtorskih pravic

522.894

379.983

Ostali stroški poslovanja

262.499

202.774

Stroški blaga, materiala in storitev
• stroški pomožnega materiala
• stroški energije
• odpis drobnega inventarja
• stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
• stroški storitev pri opravljanju storitev (poštnina,
telefon, tisk, članarina)
• stroški IT storitev
• stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem
• povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
• stroški najemnin
• stroški plačilnega prometa in bančnih storitev
• stroški intelektualnih in osebnih storitev:
o strošek AT službe
o strošek računovodstva in tajniških storitev
o odvetniški stroški
o PR storitve
o stroški pogodbe o poslovodenju
o ostali stroški intelektualnih storitev
• stroški sejmov in reklam
• stroški reprezentance
• stroški storitev fizičnih oseb
• stroški drugih storitev
Stroški dela
Strošek amortizacije
Drugi stroški

154.554
118
152
137
654

134.905
129
147

o

813

4.953

3.550

2.238

636
420
13.545

o

13.680
7.540

2.039
116.242
43.051
32.872
4.873
18.793

o

16.653
400
977
4.069
1.355

3.978

1.546
100.485
23.282
21.963
8.957
16.640
17.541
12.102

o

479
9.177

o

102.979

67.098

4.534

354

433

417

Kolektivna organizacija je imela v letu 2018 skupaj 785.393 EUR poslovnih odhodkov. Poslovni odhodki
skupaj so v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 višji za 34,8%
Nadomestila imetnikom pravic za leto 2018 znašajo 522.894 EUR.
Stroški poslovanja znašajo 262.499 EUR. Na zvišanje stroškov poslovanja je vplivalo več dejavnikov,
vstopni DDV, ki po novem povečuje stroške, saj ga SAZOR ni več odbitna postavka in na splošno večja
dinamika poslovanja, ki za seboj prinese tudi višje stroške.
Strošek AT nalog je v letu 2018 znašal 43.051 EUR in je bil v primerjavi z lanskim letom višji za 19.768
EUR. Tako kot ostali stroški je tudi povišanje stroška AT storitev posledica spremenjenega režima
obračunavanja DDV-ja, saj SAZOR zaradi mnenja FURS-a ne zaračunava več DDV-ja in tako posledično
tudi vstopnega DDV-ja ne sme poračunavati, kar pomeni, da mora za celotni vstopni DDV na računih
dobaviteljev povečati stroške. Vpliv DDV-ja na povečane stroške AT storitev v letu 2018 znaša 7.763
EUR. Preostali znesek povečanja v primerjavi z lanskim letom v višini 12.005 EUR pa je posledica
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14. ZNESKI NADOMESTIL, RAZDEUENIH NEPOSREDNO IMETNIKOM PRAVIC, KI IZHAJAJO
IZ DRUGE KOLEKTIVNE ORGANIZACUE

SAZOR GIZ k.o. v letu 2018 ni neposredno izplačal nobenih nadomestil imetnikov pravic, ki izhajajo iz
druge kolektivne organizacije.

IV.

IZJAVA POSLOVODSTVA

Poslovodstvo SAZOR GIZ je odgovorno za pripravo letnega poročila na način, ki zainteresirani javnosti
daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izida poslovanja kolektivne organizacije SAZOR
GIZ za leto, končano 31. decembra 2018.
Poslovodstvo SAZOR GIZ je odgovorno tudi za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem in izvajanje
ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih
nepravilnosti oziroma nezakonitosti.
Poslovodstvo SAZOR GIZ izjavlja:
• da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske
usmeritve, morebitne spremembe v računovodskih usmeritvah pa so ustrezno razkrite;
• da so bile računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter skladno z načeli previdnosti
in dobrega gospodarjenja;
• da so računovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bo GIZ nadaljeval poslovanje v prihodnosti,
v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.
PODPIS LETNEGA POROČILA IN NJEGOVIH SESTAVNIH DELOV ZA LETO KONČANO
31.12.2018

Seznanjena sva z vsebino vseh sestavnih delov letnega poročila SAZOR GIZ k.o. za leto končano 31. 12.
2018. Z njim se strinjava in to potrjujeva s podpisom.

udi Zaman

��

Ljubljana, 06. 05. 2019
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V. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
Skupščini članov gospodarskega interesnega združenja SAZOR GIZ k.o.
Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarskega interesnega združenja SAZOR GIZ k.o., ki
vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2018 ter izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih
tokov za tedaj končano leto 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 31. decembra
2018 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi
računovodskimi standardi.
Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na
podlagi teh pravil 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 javnega sklada 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.
Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki
je sestavni del letnega poročila SAZOR GIZ k.o., 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 revizijo 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;
• so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter
• na podlagi poznavanja in razumevanja javnega sklada in njegovega okolja, ki smo ga
pridobil 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 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.

GM REVIZUA PLUS, d.o.o., Ullca GradnlkoVe brigade 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Davčna števllka - S129769582; Matična številka - 7140304.
Osnovni kapital 7.500,00 EUR;
Družba je vpisana v Register revizijskih družb pod številko RO-A-103/16.

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov združenja odgovorno za oceno njene
sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem
in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovoclenja, razen če namerava
poslovodstvo podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da
napravi eno ali drugo.
Nadzorni odbor in skupščina članov sta odgovorna za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov in
za potrditev revidiranega letnega poročila.
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 s pravili revidiranja, 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 s pravili revidiranja 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 javnem skladu;
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 organizacije, 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 organizacije kot delujočega podjetja;
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.
GM revizija plus, d.o.o.

Mag. Ema Grošelj Lavtar
Pooblaščena revizorka

GMREVJZIJAPLUS

d.o.o.

Ljubljana, 6. maj 2019
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