Skupščina Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih
del Slovenije, k.o., (v nadaljevanju AIPA) je na podlagi 17. člena statuta AIPA, dne 10. 7. 2018
sprejela naslednji

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE ZAVODA ZA UVELJAVLJANJE
PRAVIC AVTORJEV, IZVAJALCEV IN PRODUCENTOV
AVDIOVIZUALNIH DEL SLOVENIJE, k.o.
Splošne določbe
1. člen
S tem Poslovnikom AIPA ureja:
- podrobnejše določbe o sklicevanju skupščine,
- podrobnejše določbe o poteku dela na skupščini,
- postopek prijave udeležbe na skupščini,
- druge zadeve, ki so pomembne za delo in odločanje na skupščini.
V kolikor posamezna vprašanja o delu skupščine niso urejena s tem poslovnikom, jih ureja
skupščina s posebnim sklepom s splošno veljavnostjo ali z veljavnostjo za posamezen primer,
upoštevajoč določila Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list
RS, št. 63/16), Statuta AIPA in tega Poslovnika.
2. člen
Vsi izrazi uporabljeni v tem Poslovniku, ki so izraženi v moški obliki, veljajo tudi za žensko
obliko zapisa.
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem Poslovniku, imajo naslednji pomen:
- izraz »pravica kabelske retransmisije« se v teh pravilih uporablja kot okrajšava za
pravico radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske retransmisije avtorskih del;
- izraz »avtorsko delo« se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za avtorsko delo in
predmet sorodne pravice, ki jih AIPA upravlja skladno z dovoljenjem pristojnega
organa;
- izrazi »soavtor avdiovizualnega dela«, »izvajalec« in »filmski producent« imajo isti
pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;
- »ZKUASP« je Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list
RS, št. 63/16);
- »ZASP« je Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP);
- izraz »imetnik pravic « je avtor, izvajalec, filmski producent in vsaka druga oseba, razen
kolektivne organizacije, na katero so bile z zakonom, pogodbo ali drugim pravnim
poslom prenesene posamične materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja ali
sorodne pravice, ali ki je na podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla ali zakona
upravičena do avtorskega honorarja;
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izraz »pristojni organ« je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino;
izraz »spletno mesto« je zaključena množica pomensko povezanih javno dostopnih
spletnih strani.
3. člen

Skupščina AIPA je kolegijski organ, ki ga sestavljajo vsi člani AIPA, ki so vpisani v evidenco
članov AIPA. Pravico do sodelovanja in glasovanja na skupščini imajo tisti člani AIPA, ki so
svojo udeležbo na skupščini prijavili v skladu z določili ZKUASP, statuta in po postopku,
določenem v tem Poslovniku.
Pristojnosti skupščine
4. člen
Skupščina, poleg z ZKUASP in statutom določenih pristojnosti, z večino na skupščini navzočih
glasovalnih pravic odloča tudi o proceduralnih vprašanjih, povezanih z delom skupščine, ki jih
da na glasovanje predsednik skupščine.
Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi.
Pravice in dolžnosti članov skupščine
5. člen
Posamezni član skupščine ima poleg pravic, določenih v Statutu AIPA, tudi naslednje pravice:
- sodelovati pri delu in sklepanju skupščine,
- predlagati uvrstitev zadev na dnevni red skupščine,
- postavljati vprašanja, dajati pobude in predloge ter
- pravico do odgovora.
Član skupščine svoje pravice uresničuje:
- v delu, ki se nanaša na skupna vprašanja kolektivnega upravljanja pravic, in
- v delu, ki se nanaša na kategorijo imetnikov pravic, kateri pripada.
6. člen
Skupščina se skliče najmanj enkrat letno v skladu s Statutom AIPA.
Delo in glasovanje na skupščini je javno, razen če skupščina s sklepom ne določi drugače.
Če skupščina s posebnim sklepom določi, da se o posameznih predlogih sklepov glasuje tajno,
se glasovanje opravi z anonimnimi pisnimi glasovnicami. Na glasovnici je zapisan predlog
sklepa, o katerem se tajno glasuje ter možni odgovor "za", "proti" in "vzdržan". Glasovnice, ki
niso izpolnjene ali so izpolnjene napačno, ali ki so podpisane ali kakorkoli popisane, so
neveljavne.
Sklep o izključitvi javnosti se ne nanaša na direktorja AIPA in druge strokovne sodelavce AIPA,
ki se skupščin lahko udeležujejo. Prav tako se sklep ne nanaša na pristojni organ, ki se sme
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skupščin udeleževati na podlagi določb ZKUASP.
Kot zunanji udeleženci se lahko sej udeležijo tudi vabljeni gostje.
7. člen
Član AIPA ima pravico udeleževati se sklicanih skupščin.
Član lahko izvršuje svojo pravico do sodelovanja in odločanja na skupščini tudi tako, da
pooblasti kogar koli, da v njegovem imenu sodeluje in glasuje na skupščini.
Vsako pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja za eno skupščino in ga mora AIPA prejeti
najpozneje tri (3) delovne dni pred začetkom skupščine. Pooblaščenec ima na skupščini enake
pravice, kot bi jih imel član, ki ga je pooblastil. Pooblaščenec glasuje na skupščini v skladu z
navodili člana, ki ga je pooblastil. Navodila pooblaščencu morajo biti iz pooblastila jasno
razvidna.
Priglasitve pooblastil, ki jih strokovna služba AIPA prejme po izteku roka iz prejšnjega
odstavka, so neveljavne. Veljavnost pooblastil preverja strokovna služba AIPA. Pooblaščenec
na skupščini ne more zastopati pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil.
Če se skupščine udeležita tako član kot njegov pooblaščenec, ima pravico do sodelovanja in
glasovanja na skupščini zgolj član.
Zasedanje skupščine
8. člen
Skupščino vodi predsednik skupščine, ki ga izvolijo člani, prisotni na skupščini, za vsako
zasedanje skupščine posebej.
Kandidata za predsednika skupščine predlaga sklicatelj.
9. člen
Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža AIPA, lahko pa tudi drugje, če tako odloči
sklicatelj skupščine.
10. člen
Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotna najmanj polovica vseh glasovalnih pravic vsake
posamezne kategorije imetnikov pravic ter polovica vseh glasovalnih pravic imetnikov pravice
kabelske retransmisije avtorskih del.
V primeru, da ob začetku seje sklepčnost ni podana, je skupščina sklepčna, če je pol ure po
uri, ob kateri je bila sklicana skupščina, prisotnih najmanj:
- 10 glasov imetnikov pravice kabelske retransmisije avtorskih del,
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- 20 glasov soavtorjev,
- 20 glasov izvajalcev,
- 10 glasov filmskih producentov.
V primeru, da dnevni red skupščine vsebuje izključno obravnavo vprašanj, ki se nanašajo le
na posamezno ali nekatere kategorije imetnikov pravic, je skupščina sklepčna, če je pol ure
po uri, ob kateri je bila sklicana, prisotnih najmanj toliko glasov obravnavane oziroma
obravnavanih kategorij imetnikov pravic, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.
Sklicatelj skupščine v sklicu določi, o katerih vprašanjih odločajo vsi člani, in o katerih le člani
posameznih kategorij imetnikov pravic, kar skupščina potrdi skupaj z dnevnim redom z večino
na skupščini navzočih glasovalnih pravic.
11. člen
Če poslovodstvo AIPA ugotovi, da skupščina tudi po poteku pol ure po uri, ob kateri je bila
sklicana, še ni sklepčna, se skupščina ne izvede in o tem sestavi zapisnik. Poslovodstvo AIPA
mora v roku 30 dni ponovno sklicati skupščino z istim dnevnim redom.
12. člen
Predsednik skupščine mora ves čas trajanja skupščine paziti na sklepčnost.
Ob vsaki spremembi prisotnosti (prihod ali odhod) članov je potrebno zapisniško beležiti
udeležbo.
13. člen
Direktor AIPA odpre zasedanje skupščine.
Direktor AIPA na podlagi seznama navzočih in zastopanih članov ter njihovih pooblaščencev
(v nadaljevanju udeleženci) ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za začetek dela skupščine.
Pred začetkom zasedanja skupščine se morajo udeleženci seje prijaviti z vpisom v seznam
prisotnih (t.i. registracija). Ob registraciji se pooblaščenca seznani s številom priznanih
pooblastil.
Direktor AIPA na podlagi predloga nadzornega odbora predlaga skupščini izvolitev delovnih
teles:
- predsednika skupščine,
- verifikacijsko komisijo – 3 člane in
- notarja, v kolikor je po ZKUASP ali po mnenju direktorja AIPA potreben.
Nadaljnji potek skupščine vodi izvoljeni predsednik skupščine, ki:
- določa način in potek ter usklajuje delo skupščine;
- skrbi za red na skupščini;
- skrbi, da se skupščina izpelje zakonito, v skladu z ZKUASP, Statutom AIPA in
Poslovnikom;
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daje na glasovanje predloge sklepov in razglaša izide glasovanja ter
podpiše zapisnik skupščine.

Predsednik skupščine med razpravo daje besedo posameznim članom, ki se prijavijo za
razpravo.
Predsednik skupščine lahko članu odvzame besedo, če:
- razpravljanje člana ni povezano z obravnavano točko dnevnega reda;
- se razprava ne nanaša na kategorijo imetnikov pravic, katere član je;
- žali delo skupščine, ostale člane AIPA ali organe AIPA.
Vsak član, ki se z dvigom roke prijavi za razpravo, ima na voljo največ 3 minute, pri čemer se
lahko pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda k razpravi prijavi največ dvakrat. Čas
meri predsednik skupščine, ki članu, ki je presegel omejitev, lahko odvzame besedo.
Na zasedanju skupščine o vseh proceduralnih vprašanjih odloča predsednik skupščine.
14. člen
Verifikacijska komisija ugotavlja prisotnost na podlagi seznama navzočih članov, ki so oddali
prijavnice oziroma pooblastila, na način in v rokih, določenih s tem Poslovnikom.
Na podlagi poročila verifikacijske komisije ter pod pogoji, določenimi s tem Poslovnikom in
Statutom AIPA, predsednik skupščine razglasi, ali so izpolnjeni pogoji za delo skupščine.
Verifikacijska komisija ves čas trajanja skupščine spremlja njeno sklepčnost ter spremlja in
šteje glasove.
15. člen
O predlaganem dnevnem redu se glasuje.
Skupščina odloča in glasuje samo o zadevah, ki so uvrščene na dnevni red.
Vsak dnevni red seje skupščine mora vsebovati tudi posebno točko dnevnega reda »Pobude
in vprašanja članov«.
16. člen
Skupščina poteka po točkah dnevnega reda, ki jih napoveduje predsednik skupščine.
Direktor AIPA in strokovna služba AIPA so dolžni izvesti vsa strokovno-administrativna
opravila, s katerimi se zagotovi vsebinsko pripravo na dnevni red ter s tem kakovostno in
nemoteno opravljanje dela skupščine.
Predsednik skupščine pred razpravo predstavi obravnavano točko dnevnega reda in njej
sledeči predlog sklepa skupščine ali pa preda besedo poročevalcu.
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Uvodni razlagi sledi razprava, v kateri sodelujejo navzoči člani po vrstnem redu, kot so se
priglasili k besedi. Po razpravi sledi glasovanje o predlaganem sklepu.
Po glasovanju predsednik skupščine ugotovi, ali je sklep sprejet ali ne, in rezultat sporoči
prisotnim.
17. člen
Skupščina lahko odloči o prekinitvi zasedanja in o tem, kdaj se bo le-to nadaljevalo.
Predsednik skupščine lahko za največ eno (1) uro prekine zasedanje, če so potrebna
posvetovanja med člani skupščine, če je potrebno pridobiti dodatno mnenje ali zagotoviti
nemoten potek zasedanja.
18. člen
Po končani obravnavi vseh točk sprejetega dnevnega reda in po zaključenem glasovanju o
vseh predlaganih sklepih, predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina končana. Ura
zaključka se navede v zapisniku.
Gradiva
19. člen
Gradiva za sejo skupščine je potrebno objaviti skupaj s sklicem skupščine skladno z ZKUASP,
Statutom AIPA in tem Poslovnikom.
20. člen
Gradiva za seje se objavijo na spletnem mestu AIPA, tako da je objava dostopna vsem članom
AIPA.
Prav tako morajo biti gradiva oziroma celotna dokumentacija dostopna vsakemu članu
skupščine na sedežu oziroma v prostorih AIPA v času uradnih ur strokovne službe AIPA.
V kolikor kateri od članov nima dostopa do interneta ali si gradiv iz utemeljenih in opravičljivih
razlogov ne more ogledati na sedežu AIPA, lahko sklicatelju in/ali strokovni službi AIPA pošlje
prošnjo za posredovanje gradiv po pošti. Strokovna služba mora gradiva posredovati
najpozneje prvi naslednji delovni dan po prejemu take zahteve, vendar pa se član, ki je izkoristil
možnost posredovanja gradiv po pošti, ne more sklicevati na morebitno prepozno prejetje ali
celo ne prejetje gradiv, če se izkaže, da so bila gradiva poslana v skladu z določilom tega
Poslovnika.
Odločanje na skupščini
21. člen
Člani, ki sestavljajo posamezno kategorijo imetnikov pravic, na skupščini odločajo le o tistih
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vprašanjih, ki se nanašajo na kolektivno upravljanje pravic posamezne kategorije, in o skupnih
vprašanjih kolektivnega upravljanja pravic. Član, ki je imetnik pravic v več kategorijah hkrati,
odloča o vprašanjih, ki se nanašajo na kolektivno upravljanje pravic vseh teh kategorij.
Sklicatelj skupščine v sklicu določi, o katerih vprašanjih odločajo vsi člani, in o katerih le člani
posameznih kategorij imetnikov pravic, kar skupščina potrdi skupaj z dnevnim redom z večino
na skupščini navzočih glasovalnih pravic.
22. člen
O vprašanjih, ki se nanašajo na kolektivno upravljanje pravic posamezne kategorije imetnikov
pravic, odločajo imetniki pravic te kategorije, z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic.
O vprašanjih, ki se nanašajo na kolektivno upravljanje pravice kabelske retransmisije avtorskih
del, odločajo tisti člani, ki so imetniki te pravice, z večino na skupščini navzočih glasovalnih
pravic.
O skupnih vprašanjih kolektivnega upravljanja pravic odločajo člani z večino na skupščini
navzočih glasovalnih pravic, pri čemer mora biti podana tudi večina na skupščini navzočih
glasovalnih pravic vsake kategorije imetnikov pravic.
V vseh primerih, kjer ZKUASP zahteva kvalificirano večino na skupščini navzočih glasovalnih
pravic, mora biti taka kvalificirana večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic podana tudi
znotraj vsake kategorije imetnikov pravic.
Člani skupščine presojajo stvari in glasujejo na podlagi strokovnosti in svoje vesti ter pri tem
niso vezani na nobena navodila.
Zapisnik skupščine
23. člen
O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki mora biti sestavljen v skladu z določbami ZKUASP in
Statuta AIPA.
Poročanje o uresničevanju sprejetih sklepov
24. člen
Direktor, komisije (ali odbori) ali druga delovna telesa morajo pisno poročati o uresničevanju
na skupščinah sprejetih sklepov.
O uresničevanju na skupščinah sprejetih sklepov morajo v predhodnem odstavku naštete
osebe poročati na prvi naslednji skupščini, razen če ni bil sprejet drugačen časovni okvir za
uresničevanje sprejetih sklepov.
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Prehodne in končne določbe
25. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati z dnem sprejema na skupščini. Z dnem
sprejema tega Poslovnika prenehajo veljati vse predhodne verzije poslovnika o delu skupščine
AIPA.
AIPA objavi besedilo čistopisa Poslovnika na svojem spletnem mestu.
V Ljubljani, dne 10. 7. 2018.
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