
Skup5dina Zauoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih
del Sfovenije, k.o., (v nadaUevanJu AIPA) l€ na podlagi 17. dlena statuta AIPA, dne 10.7.2018
sprejela naslednji

POSLOVNIK O DELU SKUPSEINE ZAVODA ZA UVELJAVLJANJE
PRAVIG AWORJEV, IZVA,'ALGEV IN PRODUCENTOV

AVDIOVIZUALNIH DEL SLOVENIJE, k.o.

Splosne doloabe

1. Elen

S tem Poslovnikom AIPA ureja:

- podrobnej5e dolodbe o sklicevanju skupSdine,
- podmbnej5e dolodbe o poteku dela na skup5dini,
- postopek prijave udele2be na skupsCini,

- druge zadeve, ki so pomembne za delo in odlodanie na skup56ini.

V kollkor posamezna vprasanja o delu skupsdine niso urejena s tem poslovnikom, jih ureja
skupsdina s posebnim sklepom s splosno velavnostlo ali z veljavnostjo za posamezen primer,

upo5tevajod dolodila Zakona o kolektivnem uprav anju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list
RS, 6t. 63/16), Statuta AIPA in tega Postovnika.

2, elon

Vsi izrazi uporabljeni v tem Poslovniku, ki so izraz€ni v moski obliki, veljajo tudi za Zensko
obliko zapisa.

Posamezni izrazi, uporablioni v tem Poslovniku, imajo naslednji pomon:
- izraz rpravica kabelske retransmisue( se v teh pravilih uporabla kot okrajsava za

pravico radiodifuzne retransmisle v primeru kabelske retransmisije avtorskih del;
- izraz )avtorsko delo( se v teh pravilih uporabua kot enotni izraz za avtorsko delo in

predmet sorodne pravice, ki jih AIPA upravlja skladno z dovoljenjem pristojnega
organa;

- i4azi )rsoavtor avdiovizualnega dela(, )lzvajalec< in >filmski producent( imajo isti
pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;

- DZKUASP< Je Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni llst
RS, St.63/16);

- )ZASP( je Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, 5t. 16/07 - uradno
predisceno besedllo, 68/08, 1 10/13, 56/15 in 63/16 - ZKUASP);

- izraz >imetnik pravic ( je avtor, izvajalec, filmski producent in waka druga oseba, razen
kolektivne organizacue, na katero so bilo z zakonorn, pogodbo ali drugim pravnim
poslom prenesene posamidne materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja ali
sorodne pravice, ali ki je na podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla ali zakona
upravi6ena do avtorskega hono16rje;



- izraz Dpristojni organ< je Urad Republike Slovenije za inteleKualno lastnino;
- izraz )spletno mesto( je zakljuiena mnozica pomensko povezanih Javno doslopnih

sDlelnih strani.

3. 6lon

Skup$Cina AIPA je kolegijski organ, ki ga sestavljajo vsl 6lani AIPA, ki so vpisani v evidenco
dlanov AIPA. Pravico do sodelovanja in glasovanja na skupsdinl imajo tisti 6lani AIPA, ki so
svojo udeleZbo na skup56ini prijavili v skladu z dolodili ZKUASP, statute in po postopku,
dolocenem v tem Poslowriku.

Pristojnostl skup$6lne

4. Clen

Skupscina, poleg z ZKUASP in statutom dolo6enih pristojnosti, z vedino na skupsdini navzo6ih
glasovalnih pravic odloda tudi o proceduralnih vprasanjih, povezanih z delom skupsdine, kijih
da na glasovanJe predsednik skups6ine.

Skupsdina sprejema svoje odloEitve s sklepi.

Pravlce in doltnostl Elanov skup5Eine

5. ilen

Posam€zni dlan skupsdine ima polog pravic, doloeenih v Statulu AlpA, tudi naslednje pravice:
- sodelovati pri delu in sklepanju skupsdine,
- predlagati uvrstltev zadev na dnevni red skupidine,
- postavljali vpraSanja, dajati pobude in predloge ter
- pravico do odgovora.

Clan skupSdine svoje pravice uresni6uje:
- v delu, ki se nanasa na skupna vprasanja kolektivnega upravljanja pravic, in
- v delu, ki se nanasa na kategorijo imetnikov pravic, kateri pripada.

6. dlen

SkupSdina se sklide najmanj enkrat letno v skladu s Statutom AlpA.

Delo in glasovanje na skupsoini je javno, razen de skupsdina s sklepom ne dolodi druga6e.
de skupSdina s posebnim sklepom dolodi, da se o posameznih predlogih sklepov glasuje taino,
se glasovanie opravi z anonimnimi pisnimi glasovnic€mi. Na glasovnici je zapisan predlog
skf€pa, o katerem se tajno glasuje ter mo2ni odgovor,,za,', "proti" In ,,vzdrlan,. Glasovhice, ki
nlso izpolnjene ali so izpolnjene napa6no, ati ki so podpisane ali kakorkoli popisane, so
nev€Uavne.

sklep o izk|judiM javnostise ne nanaBa na direktorja AlpA in druge strokovne sodelavce AlpA,

7
kl se skupsdin lahko udoleZujejo. Prav tako s€ sklep ne nanasa na pristojni organ, ki s€ sm



skupsdin udelelevati na podlagi dolodb ZKUASP.

Kot zunanji udeleZenci se lahko sej udeletijo tudi vabljeni gostje.

7. Clon

elan AIPA ima pravico udeleZevatl Ee skllcanlh skupsdin.

Clan lahko izvrsuje svojo pravico do sodelovanja in odlodanja na skup5dini tudi tako, da
poobhsti kogar koli, da v njegovem imenu sodeluje in glasuje na skupSdini.

Vsako pooblastilo iz prej5niega odstavka velja za eno skup5dno in ga mora AIPA prejeti
najpozneje ki (3) delovne dni pred za6etkom skupSdine. Pooblaidenec ima na skupsdini enake
pravico, kol biiih imel 6lan, ki ga je pooblastil. PooblaSeenec glasuje na skupSdini v skladu z
navodili dlana, ki ga je pooblastil. Navodila pooblaSdencu moraio biti iz pooblastila jasno
razvidna.

Priglasitve pooblastil, ki jih strokovna sluzba AIPA pr6,m6 po izeku roka iz prejsnj€ga
odstavka, so neveljavne. Veljavnost pooblastil preveria strokovna sluZba AIPA. Pooblasien€c
na skups6lni ne more zastopati pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno pruavil.

Ce se skup5dine udeleZita tako dlan kot njegov pooblasaenec, ima pravico do sodelovanja in
glasovania na skupsdini zgolj dlan.

ZasedanJe skupSdine

8. dten

SkupEdino vodi predsednik skuplEine, ki ga lzvolflo 6lani, prisotni na skupS6ini, za vsako
zasedanje skupsdine posebej.

Kandidata za predsednika skup3dine prodlaga sklicatelj.

9. 6len

Skup$dina se praviloma opravi v kraju sedefu AIPA, lahko pa tudi drugje, 6e tako odlodi
sklicatelj skup5dine.

10.6hn

Skupsdina je sklepdna, 6e Je na sejl prlsotna najmanl polovlca vseh glasovalnlh pravlc vsake
posamezne kategorue imelnikov pravic ter poloMca vseh glasovalnih pravic imetnikov pravlce

kabelske retransmlsle avtorskih del.

V primeru, da ob zadetku seje sklepdnost ni podana, je skupseina sklepdna, de je pol ure po
uri, ob katerlle bila sklicana skup56ina, prisotnih najmanj:
' - 10 glasov imetnikov pravice kabelske relransmisije avtorskih del,



- 20 glasov soavtorjev,
- 20 glasov lzvajaloev,
- 10 glasov filmskih producentov.

V p.imeru, da dnevni red skup5dine vs€buie izkljudno obravnavo vpra5anj, ki se nana5ajo le
na posamezno all nekatere kategorue imetnikov pravic, ie skupsdina sklepdna, de je pol ure
po uri, ob kateri je bila sklicana, prisotnih najmanj toliko glasov obravnavane oziroma
obravnavanih kategorij imehikov pravic, kot je navedeno v prejsnjem odstavku.

sklicatelj skupsdine v sklicu dolodi, o katerih vprasaniih odloIajo vsi 6lani, in o katerih le dlani
posameznih kategorU imetnikov pravic, kar skupsdina potrdl skupaj z dnevnlm redom z vedlno
na skup5dini navzodih glasovalnih pravic.

l1.6len

6e poslovodstuo AIPA ugotovi, da skupsdlna tudi po potoku pol ure po uri, ob kateri je bila
skllcana, 5e ni sklepcna, se skupscina ne izvede in o tem sestavi zapisnik. poslovodswo AlpA
mora v roku 30 dni ponovno sklic€ti skupgdino z istim dnevnim reoom,

12. dlen

Predsednik skup5ein€ mora ves das trajanja skup5dine paziti na sklepdnost.

ob vsaki spremembi prisotnosti (prihod all odhod) dlanov le potrebno zapisnlsko beleziti
udelezbo.

13. 6len

Direktor AIPA odpre zasedanie skupsdine.

Direktor AIPA na podlagi seznama navzodih in zastopanih Elanov ter njihovih pooblasfuncev
(v nadaljevanju udeleZenci) ugotovi, ali so izpolnjeni pogojiza za6etek dela skupsdine.

Pred zadetkom zasedanja skupsdine se mor4o udele:enci scj6 prijaviti z vpisom v seznam
prisotnih (t.i. registracija). ob registracui se pooblascenca seznani s stevilom priznanih
pooblastil-

Direktor AIPA na podlagi predloga nadzomega odbora predlaga skupsdini izvolilev delovnih
teles:

- predsednikaskup56ine,
- verifikacijsko komisijo - 3 alane in
- nolaria, v kolikor je po ZKUASP ali po mnenju direktorja AtpA potreben.

Nadaljnji potek skup5dine vodi izvoljeni predsednik skup5Eine, ki:
- doloda nadin in pot€k ter usktaju.le delo skupsdine;
- skrbi za red na skupgdini;
- skrbi, da se skupsdina izpeue zakonito, v skladu z ZKUASP, Statutom AlpA

Poslovnikom:
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- daje na glasovanjs predloge sklepov in razglasa izide glasovanja ter

- podpise zapisnik skupsdine.

Predsednik skupgdine med razpravo daje besedo posameznim dlanom, ki se prijavijo za

razpravo.

Predsednlk skupSdine lahko dlanu odvzame besedo, 6e:

- razpravljanje dlana nl povezano z obravnavano to6ko dnevnega redai

- se razprava ne nana5a na kat€goriio imetnikov pravic, katere dlan ie;
- iali delo skupSdine, ostale 6lane AIPA ali organe AIPA.

Vsak 6ian, ki se z dvigom roke prijavi za .azp"avo. ima na volio naived 3 minute, pri demer se

lahko pri obravnavi posamezne todke dnevnega reda k razpravi prijavi najveb dvakrat. Cas

meri predsednlk skup5dlne, ki 6lanu, kije presegel omejitev, lahko odvzame besedo.

Na zasedanju skupidine o vseh proceduralnih vPra5anjih odloda predsednik skup56ine.

14. Clen

Verifikacijska komisija ugotavlja prisotnost na podlagi seznama navzodih 6lanov, ki so oddall

prijavnice oziroma pooblastila, na nadin in v rokih, dolodenih s tem Poslovnikom.

Na podlagi porodila verifikacijske komisije ter pod pogoji, dolodenimi s tem Poslovnikom in

Statutom AIPA, pradsednik skupddine razglasi, ali so izpolnjeni pogoji za delo skupS6ine.

Verifikacijska komisija ves das traianja skupsdine spremlja njeno sklepdnost ter spremua in

Steie glasove.

15. dlen

O predlaganem dnevnem redu se glasuje,

Skup5dina odloda in glasuje samo o zadevah, ki so uvr5dene na dnevni red.

Vsak dnevni red seje skupddine mora vsebovati tudi posebno toeko dnevnega reda tPobude
in vpraianja dlanov<r,

16. Cl6n

Skupsdina poteka po totkah dnevnega reda, ki jih napoveduje predsodnik skupSEine.

Direktor AIPA in strokovna sluZba AIPA so dolZni izvestl vsa strokovno'administrativna

opravila, s katerimi se zagotovi vsebinsko pripravo na dnevni red ter s tem kakovostno in

nemoteno opravljanje dela skup5dine.

Predsednik skupsdine pred razpravo pr€dstavi obravnavano todko dnevnega reda in njej

slededl predlog sklepa skup5dine ali pa preda besedo porodevalcu,



Uvodni razlagi sledi razprava, v kateri sodelujejo na\zoEi dlant po wstnem redu, kot so se
priglasili k besedi. Po razpravi sledi glasovanje o predlaganem sklepu.

Po glasovanju predsednik skupsdine ugotovi, ari je skrep sprejet ari ne, In rozurtat sporodi
prisotnim.

1Z.6len

skupsdina rahko odrodi o prekinitvi zasedanja in o tem, kdaj se bo re-to nadarjevaro.

Predsednik skupsdin€ rahko za najved eno (1) uro prekine zasedanje, de so potfebna
posv€tovanja med 6lani skupsdine, 6e je potrebno prrdobiti dodatno mnenje ari zagotoviti
nemoten potek zasedanja.

1E. 6len

Po kondani obravnavi vseh toak sprejotoga dnevnega reda in po zakrjudenem grasovanju ovseh predraganih skrepih, predsednik skupsdine ugotovi, da je skupscina konEana. Ura
zakuudka se navede v zapisniku.

Gradiva

19, dlen

Gradiva za sejo skupsdine je pohebno objaviti skupaj s skricem skupscine skradno z zKUAsp,
Statutom AIPA in tem poslovnlkom.

20. Clen

Gr€diva za seje se objavijo na spretnem mestu ArpA, tako da je objava dostopna vsem dranom
AIPA,

Prav-tako morajo biti gradiva ozrroma cerotna dokumentacija dostopna vsakemu 6ranu
skupsdine na sedeZu oziroma v prostorih ArpA v dasu uradnih ur strokovne sruzb€ ArpA.

v kolikor kat€ri od dranov nima dostopa do interneta ari si gradiv iz utemorjenrh in opravidrjivih
razlogov ne more ogledati na sodezu ArpA, rahko skricaterju in/ari shokovnr sru;br ArpA p;Erje
prosnjo za posredovanje gradiv po posti. strokovna ilrzb" mora gradtva posredovati
najpozneje prvi nasrednjrderovni dan po prejemu take zahteve, vendar pa se 6ran, iije izkoristil
moznost posredovanja gradiv po posti, ne more sklic€v'ti na morebltno prepozno prejetle ati
celo ne prejetje gradiv, de se izkaze, da so bila gradiva poslana v skladu z dolodilom iega
Poslovnika.

Odlo6anJe na skupsdlni

21. dlen

7
clani, ki sestavljajo posamszno kategorijo imehikov pravic, na skupsdini odrodajo re o tisti



vprasanjih, ki se nanasaio na kolektivno upravlianie pravic posamezne kategorije, in o skupnih
vprasanjih koleklivnega upravuanja pravic. ehn, ki je imetnik pravic v ved kalegoriJah hkrati,
odloda o vpradan,ih, ki se nanasaJo na koleKivno upravljanje pravic vs€h teh kategorij.

Skllcateu skup56lne v sklicu dolo6i, o katerih Wra5anjlh odlodajo vsi 6lani, in o katerih le dlani
posameznih katogorij im€tnikov pravic, kar skupS6ina pohdi skupaj z dnevnim redom z vedino
na skupscini navzoeih glasovalnih pravic.

22. Elen

O vprasanjih, ki se nanasajo na kolektivno upravljanje pravic posamezne kategorije imetnikov
pravic, odlodajo lmetnlki pravic te kategorije, z vedino na skupseini navzodih glasovalnih pravic.

O vprasanjih, ki se nanasa,o na koleldivno upravljanje pravice kabelske retransmisije avtorskih
del, odlodajo tisti 6lani, ki so imetniki te pravice, z vedino na skup56ini navzodih glasovalnih
pravlc.

O skupnih vprasanjih koleklivnega upravljanja pravic odloaajo dlani z ve6ino na skupsdini
navzodih glasovalnih pravic, pri 6emer mora biti podana tudi ve6ina na skupidini nayzodih
glasovalnih pravic vsako kategoriie imetnikov pravic.

V vseh primerih, kjer ZKUASP zahteva kvalificirano vedino na skup56ini navzodih glasovalnih
pravic, mora biti taka kvallflclrana vedina na skup5dlni na\zodih glasovalnih pravic podana tudi
znofaj vsak6 kategorije imetnikov pravic.

elani skupsdine presojajo stvari in glasujejo na podlagi strokovnosti in svoje vesti ter pri tem
niso vezani na nobena navodila.

Zapisnik skupSElne

23. Clen

O poteku skupsdine s€ vodi zapisnik, ki mora biti sestavljen v skladu z dolodbami ZKUASP in
Statuta AIPA.

Poro€anje o uresnl6evanju sprejetih sklepov

24. Elen

Direktor, komisije (ali odbori) ali druga delovna telesa morajo pisno porod€ti o uresnidevanju
na skup5dinah sproj€tih sklepov

O uresnidevanju na skupsdinah sprejetih sklepov morajo v prodhodnem odstavku nastete
osebe porodati na prvi naslednji skup56ini, razen 6e ni bil sprejet drugaden dasovni okMr za
ure6nidevanje sprqefi h sklepov.



Prehodne In kondne dolo6be

25. Cbn

Spr€memb€ In dopolnltve poslovnika zadnejo voliatl z dnem sprqema na skup66ini. Z dnem
sprojoma tega Poslovnlka prcnehajo vBljati vse predhodne vezije pelovnika o delu skupGdine
AIPA.

AIPA obiavi besedilo Eisbpisa Poslovnlka na svojem spbtnem me8tu.

V Ljubljanl, dne 10. 7. 201E.


