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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 22.5.2013 
pozvalo Svet za avtorsko pravo (v nadaljevanju: Svet), da do dne 28.5.2013 odgovori oziroma 
poda mnenje in stališča do »predlogov, ki se nanašajo na ukinitev Sveta«. 

Z dopisom z dne 27.5.2013 je Svet pojasnil, da je rok štirih delovnih dni za odziv prekratek. Svet 
se je moral sestati, uskladiti stal išča č l anov ter oblikovati ustrezen odgovo r. 

Mnenja in pripombe o Predlogu sprememb in dopolnitev ZASP (v nadaljevanj u: Predlog) je Svet 
obravnaval na seji dne 29.5.2013. V nadaljevanju podaja nanje odgovor. 

Uvodoma Svet ugotavlja , da trditev ministrstva, da deležniki »enotno pozivajo k ukinitvi Sveta in 
prenosu pristojnost i za odlo čanje o tarifi na specializiran oddelek okrožnega sod l š ča « , ne drži. 
Ministrstvo je prejelo 17 odgovorov na Predlog; od tega se le v dveh zahteva ukinitev Sveta, 
argumentiran pa je zgolj en predlog odprave Sveta. 

Svet seveda ne more komentirati samega predloga ukinitve; naloga predlagatel ja zakona je, da 
poišče primerno ureditev področja kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic. Voziru 
na zapisano se Svet lahko odzove le na razloge za njegovo odpravo. 

V predloženih pripombah je Svet našel samo dva o čitka in sicer: 
Svet »ni ne nepristranski, niti strokovni organ in ne deluje dobro oziroma ne deluje tako 
kot delujejo podobni organi v tujini« ter 
da je postopek pred Svetom drag. 

Na povsem splošen očitek o delovanju Svet ne more argumentirano odgovo riti: ni namreč jasno 
v čem konkretno Svet ne deluje dobro, niti s katerimi tujimi podobnimi organi se primerja 
njegovo delovanje. Prav tako se Svet ne more odzvati na pavšalno navedbo o nestrokovnosti in 
nepristranskosti. Pripominja zgolj, da predpisi' strankam (v konkretnih zadevah) ponujajo 
sredstva, s katerimi lahko uveljavljajo morebitno nepristranskost ali nestrokovnost Sveta. 

I Zakon o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakon splošnem upravnem postopku. 
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Zgolj v ponazoritev delovanja Sveta pa Svet pojasnjuje naslednje. V dani sestavi je Svet začel z 
delom junija leta 2012 (»ustanovni« sestanek je bil dne 12.4.2012). V obdobju enega leta jelse : 

pravnomočno zaključil eno zadevo (še iz leta 2007; izdal odločbo in sklep; odločba je 
bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 14/2013 z dne 15.2.2013); 
drugo zadevo tekoče obravnaval; 
oblikoval Poslovnik (objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 87/2012 z dne 
16.11.2012); 
dvakrat podal pripombe k Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o avtorski in 
sorodnih pravicah (dne 6.12.2012 in dne 30.5.2013); 
udeležil sestanka z ministrstvom o Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o avtorski 
in sorodnih pravicah dne 28.11 .2012; 
obravnaval tri zahteve za dostop do informacij javnega značaja (postopek po Zakonu o 
dostopu do informacij javnega značaja) in izdal dve napotili (dne 10.1.2013 in dne 
29.4.2013) ter 
obravnaval več predlogov, poizvedb ter odgovarjal na pozive in dopise (Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije, Policijske uprave, določenih posameznikov in 
gospodarskih družb). 

Svet se je v tem obdobju sestal trinajstkrat na Uradu Republike Slovenije za intelektualno 
lastnino (v povprečju torej najmanj ena seja mesečno) , opravil pa je tudi preko 50 
korespondenčnih sej. 

V izogib ponavljanju, se Svet glede navedbe o dragem postopku v celoti sklicuje na pripombe, 
ki jih je že dne 6.12.2012 podal k 24. členu Predloga2 in dne 30.5.2013 k 28. členu zadnjega 
Predloga3 (Svet jih je objavil na svojem spletnem zavihku: http://www.uil
sipo.si/uil/dejavnostilavtorska-in-sorodne-pravice/svet-za-avtorsko-pravo/). 

Predsednica Sveta: 

M1iT 

Prilogi: 
Pripombe Sveta k Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah z dne 6.12.2012 in 
Pripombe Sveta k Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah z dne 30.5.2013. 

2 Gre za Predlog, objavljen na sp let i š č u dne 8.10.20 12. 
3 Gre za Predlog, objavljen na sp let išču dne 11.4.2013. 
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