Skupščina Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del
Slovenije, k.o., je na seji dne 29.09.2021 na podlagi prve alineje prvega odstavka 25. člena
Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (v nadaljevanju: ZKUASP)
sprejela spremembe Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov
avdiovizualnih del Slovenije, k.o., z dne 18.12.2019, spremenjenega dne 20.07.2021 (v
nadaljevanju: Statut AIPA)
1. člen
(1) V Statutu AIPA se na koncu prve alineje 1. točke 1. odstavka 5. člena briše besedo
»in« in se jo doda na koncu druge alineje iste točke istega odstavka ter se nato doda novo
alinejo, ki se glasi:
» - pravico dajanja na voljo javnosti AV del (v nadaljevanju: pravica dajanja na voljo
javnosti);«.
(2) V Statutu AIPA se na koncu prve alineje 2. točke 1. odstavka 5. člena doda besedo
»in« ter novo alinejo, ki se glasi:
» - pravico dajanja na voljo javnosti njihovih izvedb v AV delih na videogramih (v
nadaljevanju: pravica dajanja na voljo javnosti);«.
(3) V Statutu AIPA se na koncu prve alineje 3. točke 1. odstavka 5. člena doda besedo
»in« ter novo alinejo, ki se glasi:
» - pravico dajanja na voljo javnosti njihovih videogramov z AV deli (v nadaljevanju: pravica
dajanja na voljo javnosti).«.
2. člen
(1) V Statutu AIPA se v drugi alineji 9. člena besedo »ju« nadomesti z besedo »jih«, tako
da se po novem besedilo druge alineje 9. člena glasi:
» - je imetnik vsaj ene od pravic, ki jih za soavtorje upravlja AIPA, ter«.
(2) V Statutu AIPA se v tretji alineji 9. člena črta besedo »obeh« ter se v nadaljevanju
besedo »ju« nadomesti z besedo »jih«, tako da se po novem besedilo tretje alineje 9.
člena glasi:
» - je skupno trajanje AV del, na katerih ima katerokoli od pravic, ki jih«.
3. člen

(1) V Statutu AIPA se v drugi alineji 10. člena za besedo »imetnik« doda besedilo »vsaj ene
od«, v besedi »pravice« se na koncu črta črka »e« ter se v nadaljevanju besedo »jo«
nadomesti z besedo »ju«, tako da se po novem besedilo druge alineje 10. člena glasi:
» - je imetnik vsaj ene od pravic na izvedbi, ki ju za izvajalce upravlja AIPA, ter«.
4. člen
(1) V Statutu AIPA se v drugi alineji 11. člena za besedo »imetnik« doda besedilo »vsaj ene
od«, v besedi »pravice« se na koncu črta črka »e« ter se v nadaljevanju besedo »jo«
nadomesti z besedo »ju«, tako da se po novem besedilo druge alineje 11. člena glasi:
» - je imetnik vsaj ene od pravic na videogramu, ki ju za filmske producente upravlja
AIPA, ter«.
5. člen
(1) V Statutu AIPA se v 30. členu doda nov 4. odstavek, ki se glasi:
»(4) V zadevah, ki se nanašajo na pravico dajanja na voljo javnosti, odločajo tisti člani iz
vrst posamezne kategorije imetnikov pravic, na katero se vprašanje kolektivnega
upravljanja pravic nanaša in so imetniki navedene pravice.«.
(2) Ostali odstavki 30. člena Statuta AIPA se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
(1) V Statutu AIPA se v 32. členu doda nov 6. odstavek, ki se glasi:
» (6) V primeru, da dnevni red seje skupščine vsebuje obravnavo vprašanj, ki se nanašajo
le na pravico dajanja na voljo javnosti, je skupščina sklepčna, če je petnajst (15) minut po
uri, ob kateri je bila sklicana, prisotnih najmanj:
- 10 glasov imetnikov pravice dajanja na voljo javnosti od tega: 4 glasovi imetnikov pravic
soavtorjev, 3 glasovi imetnikov pravic izvajalcev in 3 glasovi imetnikov pravic filmskih
producentov.«.
(2) Sedanji 6. odstavek 32. člena Statuta AIPA se ustrezno preštevilči.
7. člen
(1) V Statutu AIPA se v 33. členu doda nov 3. odstavek, ki se glasi:
» (3) O vprašanjih, ki se nanašajo na kolektivno upravljanje pravice dajanja na voljo
javnosti, odločajo tisti člani, ki so imetniki te pravice. Odločitev je sprejeta:
- če so jo sprejeli člani iz vrst vsake posamezne kategorije imetnikov pravic z večino na
skupščini navzočih glasovalnih pravic in
-

je na ravni skupščine kot celote zagotovljena ta večina.«.
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(2) Ostali odstavki 33. člena Statuta AIPA se ustrezno preštevilčijo.
8. člen
(1) V Statutu AIPA se na koncu 2. odstavka 33. – pravilno 37. člena, pred piko doda
naslednje besedilo:
»in trije (3) izmed njih hkrati tudi imetniki pravice dajanja na voljo javnosti«.
9. člen
(1) V Statutu AIPA se naslov pred 64. členom »Prehodna določba« ustrezno spremeni v
množino: »Prehodne določbe«.
(2) Za 64. členom Statuta AIPA se doda nov 64a. člen, ki se glasi:
»64a. člen
V primeru pridobivanja dovoljenja za kolektivno upravljanje dodatne avtorske pravice na AV
delih ali dodatne sorodne pravice na izvedbah v AV delih na videogramih ali na videogramih
z AV deli se spremembe tega statuta in vseh na njem temelječih pravil, potrebne za
pridobitev takega dovoljenja, sprejmejo po veljavnih določbah statuta in pravil, pri čemer se
uporabljajo od dokončnosti dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje takšne
dodatne pravice; če pristojni organ zavrne ali zavrže vlogo za izdajo dovoljenja za kolektivno
upravljanje takšne dodatne pravice ali če AIPA vlogo umakne, spremembe tega statuta in
vseh na njem temelječih pravil, potrebne za pridobitev takega dovoljenja, prenehajo
veljati.«.
10. člen
(1) Te spremembe Statuta AIPA začnejo veljati z dnem sprejema na skupščini dne 29.09.2021,
vendar se jih v skladu z 64a. členom Statuta AIPA začne uporabljati od dokončnosti dovoljenja
pristojnega organa za kolektivno upravljanje avtorske pravice dajanja na voljo javnosti
soavtorjev AV del, sorodne pravice dajanja na voljo javnosti izvajalcev na izvedbah v AV delih
na videogramih in sorodne pravice dajanja na voljo javnosti filmskih producentov na
videogramih z AV deli.
(2) AIPA predlaga vpis teh sprememb Statuta AIPA v Sodni register v roku 14 dni od njihovega
sprejema.
(3) AIPA predloži sprejete spremembe Statuta AIPA Uradu RS za intelektualno lastnino v roku
15 dni od njihove veljavnosti.
(4) Spremembe Statuta AIPA se na spletni strani AIPA objavijo naslednji delovni dan po začetku
njihove veljavnosti, skupaj s prečiščenim besedilom Statuta AIPA.

V Ljubljani, 29. 9. 2021
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