Upravni odbor Združenja fonogramske industrije Slovenije je na svoji 7. redni
seji, dne 01.12.2011, sprejel naslednji

PREDLOG SPREMEMB STATUTA DRUŠTVA:

1. člen
V 1. členu (opredelitev) se beseda »združevanje« nadomesti z besedo »združevanja«.

2. člen
2. členu (ime, sedež) se za prvim odstavkom doda nov odstavek z naslednjim
besedilom: »Skrajšano ime društva je: ZFIS«.
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta prvi in tretji odstavek.

3. člen
Tretji odstavek 3. člena (načelo javnosti) se spremeni tako, da se glasi:
»Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu z objavami na svoji spletni strani,
organizira okrogle mize, tiskovne konference, na seje zbora članov ali druge
organizirane javne dogodke vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov,
organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.«

4. člen
Prvi odstavek 7. člena (član) se spremeni tako, da se glasi:
»Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki podpiše pristopno izjavo
in se izkaže za proizvajalca fonogramov in/ali glasbenih videogramov, ter poravna
članarino, v kolikor je ta določena.«
V drugem odstavku 7. člena se v zadnjem stavku beseda »Pravica« nadomesti s
»pravica«.
Dodajo se trije novi odstavki, ki se glasijo:
»Člani so pri izvajanju svojih pravic in obveznosti v društvu enakopravni, z omejitvijo glede na
namene in cilje društva, da je članu, ki mu je odločitev o konkretni zadevi v neposredni ali
posredni koliziji z njegovim individualnim interesom, onemogočeno odločanje o tej zadevi, razen
v primerih, ki se nanašajo na spremembe temeljnega akta in v primeru odločanja o odločitvah
glede obstoja, pripojitve ali statusnega preoblikovanja društva. O suspenzu odločanja odloča
Upravni odbor z večino svojih članov.

Član iz prejšnjega odstavka ima ne glede na suspenz pravice odločanja možnost podaje predloga
ali mnenja v zadevi.
V primeru, da se član iz 3. odstavka tega člena ne strinja z omejitvijo njegove pravice odločanja v
konkretni zadevi, lahko predloži zahtevo za presojo pravilnosti suspenza njegove pravice
odločanja skupščini, vendar pa ta postopek društva ali njegovih organov ne omejuje pri
odločanju v tej zadevi v času od vložitve zahteve iz tega odstavka, do sprejema odločitve
skupščine. Prav tako morebitna razveljavitev suspenza odločanja ne vpliva na opravila in
odločitve, sprejete v zadevi, v kateri je bil določen suspenz, trenutka razveljavitve suspenza.«

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.

5. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena (skupščina) se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Skupščina je najvišji organ društva, ki je sestavljen iz vseh članov društva in opravlja
predvideno funkcijo zbora članov. Skupščina se lahko sestaja na rednih ali izrednih
sejah.«
Četrta alineja sedmega odstavka 11. člena se briše.

6. člen
V 12. členu (upravni odbor) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»UO šteje pet (5) članov z mandatno dobo štiri (4) leta z možnostjo ponovne izvolitve,
pri čemer izvoljeni predstavniki svojo funkcijo opravljajo od svoje izvolitve do naslednje
redne skupščine.«
Šesti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Redne seje po potrebi, vendar najmanj šestkrat (6) v vsakem tekočem koledarskem
letu, sklicuje predsednik UO. Redne seje lahko sklicujejo tudi drugi člani UO in/ali tajnik,
v kolkor jih za to pooblasti predsednik UO.«
Sedmi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Člani UO morajo biti o sklicu in dnevnem redu seje obveščeni najmanj tri (3) dni pred
sejo, na način, ki ga člani UO določijo na konstitutivni seji.«
Desetemu odstavku 12. Člena (Pristojnoti UO) se za peto alinejo doda nova alineja, ki
se glasi:

» - določa višino letne članarine«
Dosedanja šesta alineja sedaj postane sedma.

7. člen
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Mandat predsednika društva traja štiri (4) leta z možnostjo ponovne izvolitve.«

8. člen
Besedilo 15. člena (član v IPFI) se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Skupščina lahko imenuje osebo, ki bo društvo predstavljala in zastopala v organizaciji
International Federation of Phonogramic Industry (Član v IFPI). Dejavnosti Člana v IFPI
bodo v okviru zastopanja v organizaciji usmerjene k učinkovitejšemu izpolnjevanja
ciljev in vizij ZFIS, in sicer z aktivnostmi na področjih omejevanja piratstva, zbiranjem
podatkov o globalnih in regionalnih tržnih raziskavah, o trenutnih in bodočih poslovnih
strategijah, s političnim lobiranjem pri sprejemanju mednarodnih priporočil in direktiv
o (pre)oblikovanju regionalnih zakonov itd.
ZFIS bo Članu v IFPI za izvrševanje svoje funkcije pokril stroške, katerih skupni zgornji
letni limit vnaprej določi UO. Vse dejavnosti Člana v IFPI so vezane na predhodno
odobritev UO.
Mandat Člana v IFPI je dve (2) leti z možnostjo ponovnega imenovanja. Skupščina ga
lahko na svoji redni ali izredni seji tudi predčasno razreši funkcije, v kolikor se ugotovi,
da v prvem letu mandata ni izpolnil dogovorjenih obveznosti oz. je bilo njegovo
opravljanje funkcije neučinkovito.«

9. člen
Prvi odstavek 20. člena (kvorum, odločanje) se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Organ društva je sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh članov, 15 minut po
začetku seje skupščine pa je sklepčnost podana, če so se skupščine udeležili najmanj
štirje (4) člani. «

Prvemu odstavku sledi nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Odločitve so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov.«

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

10. člen
Besedilo pred 22. členom »VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se spremeni tako,
da se sedaj glasi:
»VIII. »KONČNE DOLOČBE«

11. člen
22. člen (glasovanje na prvi skupščini) se briše.

12. Člen
23. člen (končna določba) in 24 člen (veljavnost statuta) postaneta 22. oz.23. člen.

V Ljubljani, dne 01.12. 2011

Darjo Rot, predsednik

