
 
 

 

 

Ljubljana, 30. 11. 2022 

 

 

 

Na podlagi določil ZKUASP in 26. člena Statuta AIPA, k. o., sklicujem 

 

sejo skupščine AIPA, k. o., 

 

ki bo v petek, 16. decembra 2022, ob 10. uri, 

v Hotelu Intercontinental, Slovenska cesta 59, 1000 Ljubljana. 

 

Z registracijo članov bomo pričeli ob 9. uri. 

 

 

 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Otvoritev skupščine in imenovanje oz. potrditev delovnih teles skupščine 

2. Razširitev dejavnosti AIPA, k. o. 

3. Akti AIPA, k. o. 

3.1 Spremembe Statuta 

3.2 Spremembe Pravil o stroških poslovanja 

3.3 Spremembe Pravil o politiki vlaganj avtorskih honorarjev in nadomestil v bančne depozite in 

uporabi teh prihodkov 

3.4 Spremembe Pravil o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev in nadomestil 

3.5 Pravila o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil soavtorjev avdiovizualnih del 

3.6 Pravila o delitvi zbranih nadomestil izvajalcev izvedb v avdiovizualnih delih na videogramih v 

primeru radiodifuzne retransmisije 

3.7 Pravila o delitvi zbranih nadomestil izvajalcev za izvedbe v avdiovizualnih delih na videogramih 

3.8 Pravila o delitvi zbranih nadomestil filmskih producentov videogramov z avdiovizualnimi deli v 

primeru radiodifuzne retransmisije 

3.9 Pravila o delitvi zbranih nadomestil filmskih producentov videogramov z avdiovizualnimi deli 

4. Pobude in vprašanja članov 
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Predlogi sklepov: 

 

1. Otvoritev skupščine in imenovanje oz. potrditev delovnih teles skupščine  

 

Sklep 1.1: Za predsednika skupščine se imenuje Jožeta Golobiča. 

 

Sklep 1.2: Za verifikacijsko komisijo se imenuje Marjeto Čemažar kot predsednico in Danico Ikovic 

ter Anito Mežnaršič kot članici. 

 

Sklep 1.3: Za zapisnikarja se potrdi notarja Jerneja Jeromna. 

 

Sklep 1.4: Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

2. Razširitev dejavnosti AIPA, k. o. 

 

Sklep 2.1: Skupščina pooblašča poslovodstvo AIPA, k. o., da pri pristojnem organu vloži zahteve za 

izdajo dovoljenj za kolektivno upravljanje pravice soavtorjev avdiovizualnih (v nadaljevanju: AV) del: 

 

- do primernega nadomestila od ponudnika storitev deljenja vsebin na spletu za 

vsakokratno priobčitev javnosti AV dela v okviru storitev deljenja vsebin na spletu iz 

5. točke četrtega odstavka 107. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah  (v 

nadaljevanju: ZASP); 

- do primernega nadomestila za vsakokratno priobčitev javnosti AV dela v okviru 

storitev videa na zahtevo iz 6. točke četrtega odstavka 107. člena ZASP; 

- javnega predvajanja AV del z videogrami iz 28. člena ZASP; 

- javnega prikazovanja AV del iz 29. člena ZASP; 

- radiodifuznega oddajanja AV del iz 30. člena ZASP; 

- sekundarnega radiodifuznega oddajanja AV del iz 32. člena ZASP; 

 

ter pooblašča poslovodstvo AIPA, k. o., da v teh postopkih stori vse, kar je potrebno, da bo pristojni 

organ ugodil zahtevam AIPA, k. o., in izdal dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic soavtorjev AV 

del, kot so naštete v zgornjih alinejah tega sklepa. 

 

Sklep 2.2: Skupščina pooblašča poslovodstvo AIPA, k. o., da pri pristojnem organu vloži zahteve za 

izdajo dovoljenj za kolektivno upravljanje pravice izvajalcev do primernega nadomestila: 

 

- za vsakokratno javno predvajanje njihovih izvedb v AV delih na videogramih iz 

drugega odstavka 122. člena v zvezi s 3. točko drugega odstavka 22. člena ZASP; 

- za vsakokratno javno prikazovanje njihovih izvedb v AV delih na videogramih iz 

drugega odstavka 122. člena v zvezi s 4. točko drugega odstavka 22. člena ZASP,  

- za vsakokratno radiodifuzno oddajanje njihovih izvedb v AV delih na videogramih iz 

drugega odstavka 122. člena v zvezi s 5. točko drugega odstavka 22. člena ZASP; 

- za vsakokratno sekundarno radiodifuzno oddajanje njihovih izvedb v AV delih na 

videogramih iz drugega odstavka 122. člena v zvezi s 7. točko drugega odstavka 22. 

člena ZASP; 
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- za vsakokratno radiodifuzno retransmisijo njihovih izvedb v AV delih na videogramih 

iz drugega odstavka 122. člena v zvezi s 6. točko drugega odstavka 22. člena ZASP; 

- od ponudnika storitev deljenja vsebin na spletu za vsakokratno priobčitev javnosti 

izvedb v AV delih na videogramih v okviru storitev deljenja vsebin na spletu iz 

drugega odstavka 122. člena v povezavi s 163. b členom ZASP; 

- za vsakokratno priobčitev javnosti izvedb v AV delih na videogramih v okviru storitev 

videa na zahtevo iz drugega odstavka 122. člena ZASP; 

 

v vseh primerih razen:  

 

- za izvedbe izvajalcev glasbenih del, ki so vključene v AV delo, 

- za izvedbe izvajalcev filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za AV delo in 

- za izvedbe izvajalcev v kratkih glasbenih videofilmih ne glede na čas njihovega 

trajanja, 

 

ter pooblašča poslovodstvo AIPA, k. o., da v teh postopkih stori vse, kar je potrebno, da bo pristojni 

organ ugodil zahtevam AIPA, k. o., in izdal dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic izvajalcev, kot 

so naštete v zgornjih alinejah tega sklepa. 

 

Sklep 2.3: Skupščina pooblašča poslovodstvo AIPA, k. o., da pri pristojnem organu vloži zahteve za 

izdajo dovoljenj za kolektivno upravljanje pravice filmskih producentov do primernega nadomestila: 

 

- za vsakokratno radiodifuzno retransmisijo videogramov z AV deli iz 134. a v zvezi s 

6. točko drugega odstavka 22. člena ZASP; 

- za vsakokratno javno predvajanje z videogrami z AV deli iz 134. a v zvezi s 3. točko 

drugega odstavka 22. člena ZASP; 

- za vsakokratno sekundarno radiodifuzno oddajanje videogramov z AV deli iz 134. a 

v zvezi s 7. točko drugega odstavka 22. člena ZASP; 

- od ponudnika storitev deljenja vsebin na spletu za vsakokratno priobčitev javnosti 

videogramov z AV deli v okviru storitev deljenja vsebin na spletu iz 134. a v povezavi 

s 163. b členom ZASP; 

- za vsakokratno priobčitev javnosti videogramov z AV deli v okviru storitev videa na 

zahtevo iz 134. a člena ZASP; 

 

v vseh primerih razen videogramov s kratkimi glasbenimi videofilmi ne glede na čas njihovega 

trajanja, 

 

ter pooblašča poslovodstvo AIPA, k. o., da v teh postopkih stori vse, kar je potrebno, da bo pristojni 

organ ugodil zahtevam AIPA, k. o., in izdal dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic filmskih 

producentov, kot so naštete v zgornjih alinejah tega sklepa. 
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3. Akti AIPA, k.o. 

 

Sklep 3.1: Sprejme se predlagane spremembe Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, 

izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k. o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva 

za skupščino pod št. 3.1 (tri – ena) in ki s sprejetjem postane sestavni del tega sklepa. 

 

Sklep 3.2: Sprejme se predlagane spremembe Pravil o stroških poslovanja AIPA, k. o., v predlagani 

vsebini, ki je del gradiva za skupščino pod št. 3.2 (tri – dva) in ki s sprejetjem postane sestavni del 

tega sklepa. 

 

Sklep 3.3: Sprejme se predlagane spremembe Pravil o politiki vlaganj avtorskih honorarjev in 

nadomestil v bančne depozite in uporabi teh prihodkov AIPA, k. o., v predlagani vsebini, ki je del 

gradiva za skupščino pod št. 3.3 (tri – tri) in ki s sprejetjem postane sestavni del tega sklepa. 

 

Sklep 3.4: Sprejme se predlagane spremembe Pravil o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih 

honorarjev in nadomestil AIPA, k. o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino pod št. 3.4 

(tri – štiri) in ki s sprejetjem postane sestavni del tega sklepa. 

 

Sklep 3.5: Sprejme se predlagana Pravila o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil 

soavtorjev avdiovizualnih del AIPA, k. o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino pod št. 

3.5 (tri – pet) in ki s sprejetjem postane sestavni del tega sklepa. 

 

Sklep 3.6: Sprejme se predlagana Pravila o delitvi zbranih nadomestil izvajalcev izvedb v 

avdiovizualnih delih na videogramih v primeru radiodifuzne retransmisije AIPA, k. o., v predlagani 

vsebini, ki je del gradiva za skupščino pod št. 3.6 (tri – šest) in ki s sprejetjem postane sestavni del 

tega sklepa. 

 

Sklep 3.7: Sprejme se predlagana Pravila o delitvi zbranih nadomestil izvajalcev za izvedbe v 

avdiovizualnih delih na videogramih AIPA, k. o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino 

pod št. 3.7 (tri – sedem) in ki s sprejetjem postane sestavni del tega sklepa. 

 

Sklep 3.8: Sprejme se predlagana Pravila o delitvi zbranih nadomestil filmskih producentov 

videogramov z avdiovizualnimi deli v primeru radiodifuzne retransmisije AIPA, k. o., v predlagani 

vsebini, ki je del gradiva za skupščino pod št. 3.8 (tri – osem) in ki s sprejetjem postane sestavni del 

tega sklepa. 

 

Sklep 3.9: Sprejme se predlagana Pravila o delitvi zbranih nadomestil filmskih producentov 

videogramov z avdiovizualnimi deli AIPA, k. o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino 

pod št. 3.9 (tri – devet) in ki s sprejetjem postane sestavni del tega sklepa. 

 

 

4. Pobude in vprašanja članov 
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Gradiva za sejo: 

Gradiva za sejo bodo objavljena na spletnem mestu AIPA, k. o., http://aipa.si/sl/Clani/Skupscine v 

sredo, 30. 11. 2022, celotna dokumentacija pa bo v času uradnih ur strokovne službe dosegljiva tudi 

na sedežu AIPA, k. o., na Dvorakovi ulici 5 v Ljubljani, le-to pa lahko v času uradnih ur po predhodni 

najavi tudi prevzamete. 

 

Pogoji za izvedbo seje in glasovanje: 

 

Sklepčnost je podana, če je na seji prisotna najmanj polovica vseh glasovalnih pravic vsake 

posamezne kategorije imetnikov pravic (soavtorji, izvajalci, filmski producenti). 

 

V kolikor ob začetku seje sklepčnost ni podana, je sklepčnost podana, če je petnajst (15) minut po 

uri, ob kateri je bila sklicana skupščina, prisotnih najmanj: 

- 20 glasov imetnikov pravic soavtorjev, 

- 20 glasov imetnikov pravic izvajalcev in 

- 10 glasov imetnikov pravic filmskih producentov. 

Za obravnavo vprašanj, ki se nanašajo le na posamezno ali nekatere kategorije imetnikov pravic, je 

skupščina sklepčna, če je petnajst (15) minut po uri, ob kateri je bila sklicana, prisotnih najmanj toliko 

glasov obravnavane oziroma obravnavanih kategorij imetnikov pravic, kot je navedeno v prejšnjem 

odstavku. 

 

Če je član pravna oseba, lahko na skupščini sodeluje in glasuje le njen zakoniti zastopnik oziroma 

njen pooblaščenec. 

 

Član kolektivne organizacije lahko pooblasti katerokoli drugo osebo, da v njegovem imenu sodeluje 

in glasuje na skupščini, če takšno pooblastilo ne povzroči nasprotja interesov. Pooblastilo (obrazec 

je dostopen na tej povezavi http://aipa.si/sl/Clani/Skupscine) velja le za eno skupščino in mora biti 

zaradi lažje organizacije predloženo na sedež AIPA, k. o., najmanj 3 delovne dni pred začetkom 

skupščine, to je do vključno torka, 13. 12. 2022, do 15. ure. 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 jasno razvidna iz pooblastila.  

 

Vsak član ima 1 glas. 

 

Za sprejem skupščinskih sklepov, razen sklepa 3.1, je potrebna večina na skupščini navzočih 

glasovalnih pravic.  

 

Za sprejem sklepa 3.1 je potrebna večina najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih 

pravic v vsaki posamezni kategoriji imetnikov pravic (soavtorji, izvajalci, filmski producenti), s čimer 

je zagotovljena potrebna večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic. 

 

Člani, ki sestavljajo posamezno kategorijo imetnikov pravic, na skupščini odločajo o tistih vprašanjih, 

ki se nanašajo na kolektivno upravljanje pravic posamezne kategorije in o skupnih vprašanjih 

kolektivnega upravljanja. Član, ki je imetnik pravic v več kategorijah hkrati, odloča o vprašanjih, ki 

se nanašajo na kolektivno upravljanje pravic v vseh teh kategorijah.  

http://aipa.si/sl/Clani/Skupscine
http://aipa.si/sl/Clani/Skupscine
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Sklepi pod 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3 in 3.4 predstavljajo skupna vprašanja kolektivnega 

upravljana AIPA, k. o., in o njih odločajo vse kategorije imetnikov pravic.  

 

Sklepi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3 in 3.4 so sprejeti, v kolikor so izglasovani z večino na skupščini 

navzočih glasovalnih pravic v vsaki posamezni kategoriji imetnikov pravic (soavtorji, izvajalci, filmski 

producenti), s čimer je zagotovljena večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic. 

 

Sklep 3.1 je sprejet, v kolikor je izglasovan z najmanj tremi četrtinami na skupščini navzočih 

glasovalnih pravic v vsaki posamezni kategoriji imetnikov pravic (soavtorji, izvajalci, filmski 

producenti). 

 

O sklepih 2.1 in 3.5 glasujejo le tisti člani, ki so imetniki pravic soavtorjev. Sklepa sta sprejeta, v 

kolikor sta izglasovana z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic v kategoriji imetnikov 

pravic soavtorjev. 

 

O sklepih 2.2, 3.6 in 3.7 glasujejo le tisti člani, ki so imetniki pravic izvajalcev. Sklepi 2.2, 3.6 in 3.7  

so sprejeti, v kolikor so izglasovani z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic v kategoriji 

imetnikov pravic izvajalcev. 

 

O sklepih 2.3, 3.8 in 3.9 glasujejo le tisti člani, ki so imetniki pravic filmskih producentov. Sklepi 2.3, 

3.8 in 3.9 so sprejeti, v kolikor so izglasovani z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic v 

kategoriji imetnikov pravic filmskih producentov. 

 

 

Vljudno vabljeni!  

 Gregor Štibernik 

 direktor AIPA, k. o. 

 

Poslano: 

• članom AIPA, 

• Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v vednost).  

 

Objavljeno na: 

• spletnem mestu AIPA: http://www.aipa.si/sl/Clani/Skupscine,  

• spletni strani AJPES: https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=61. 

http://www.aipa.si/sl/Clani/Skupscine
https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=61

