
GRADIVO ŠT. 2.1 – PREDLOG SKLEPA 2.1: 

 

Skupščina Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih 

del  Slovenije, k.o., je na seji dne 29. 9. 2022 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. 7. 2021 in dne 29. 9. 2021 (v nadaljevanju: Statut AIPA) 

 

1. člen 

 

Določba 64a. člena Statuta AIPA se spremeni tako, da se besedilo »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«, po novem glasi:  

 

»če pristojni organ zavrne ali zavrže vlogo za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje takšne 

dodatne pravice ali če AIPA vlogo umakne, spremembe tega statuta, sprejete na skupščini 

dne 29. 9. 2021, in vseh na njem temelječih pravil, potrebne za pridobitev takega dovoljenja, 

prenehajo veljati«. 

 

2. člen 

 

(1) Te spremembe Statuta AIPA začnejo veljati z dnem sprejema na skupščini dne 29. 9. 2022, 

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. 

 


