
 
 

 

Skupščina Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del 
Slovenije, k.o., je na seji dne 16. 12. 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 
 
(1) V Statutu AIPA se na koncu druge alineje 1. točke prvega odstavka 5. člena briše besedo 

»in« ter se nato doda nove alineje, ki se glasijo: 
 
» - pravico do primernega nadomestila od ponudnika storitev deljenja vsebin na spletu za 
vsakokratno priobčitev javnosti AV dela v okviru storitev deljenja vsebin na spletu; 
 
- pravico do primernega nadomestila za vsakokratno priobčitev javnosti AV dela v okviru 
storitev videa na zahtevo; 
 
- pravico javnega predvajanja AV del z videogrami; 
 
- pravico javnega prikazovanja AV del; 
 
- pravico radiodifuznega oddajanja AV del in 
 
- pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja AV del;« 
 

(2) V Statutu AIPA se na koncu prve alineje 2. točke prvega odstavka 5. člena briše besedo 
»in« ter se nato doda nove alineje, ki se glasijo: 
 
» - pravico do primernega nadomestila za vsakokratno javno predvajanje njihovih izvedb v 
AV delih na videogramih, 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; 

 
- pravico do primernega nadomestila za vsakokratno javno prikazovanje njihovih izvedb v 
AV delih na videogramih, 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; 
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- pravico do primernega nadomestila za vsakokratno radiodifuzno oddajanje njihovih izvedb 
v AV delih na videogramih, 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; 

 
- pravico do primernega nadomestila za vsakokratno radiodifuzno retransmisijo njihovih 
izvedb v AV delih na videogramih, 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; 

 
- pravico do primernega nadomestila za vsakokratno sekundarno radiodifuzno oddajanje 
njihovih izvedb v AV delih na videogramih, 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; 

 
- pravico do primernega nadomestila od ponudnika storitev deljenja vsebin na spletu za 
vsakokratno priobčitev javnosti izvedb v AV delih na videogramih v okviru storitev deljenja 
vsebin na spletu, 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, in 

 
- pravico do primernega nadomestila za vsakokratno priobčitev javnosti izvedb v AV delih 
na videogramih v okviru storitev videa na zahtevo, 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;« 
 

(3) V Statutu AIPA se na koncu prve alineje 3. točke prvega odstavka 5. člena briše besedo 
»in« ter se nato doda nove alineje, ki se glasijo: 
 
» - pravico do primernega nadomestila za vsakokratno javno predvajanje z videogrami z 
AV deli, razen videogramov s kratkimi glasbenimi videofilmi ne glede na čas njihovega 
trajanja; 
 
- pravico do primernega nadomestila za vsakokratno radiodifuzno retransmisijo 
videogramov z AV deli, razen videogramov s kratkimi glasbenimi videofilmi ne glede na čas 
njihovega trajanja; 
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- pravico do primernega nadomestila za vsakokratno sekundarno radiodifuzno oddajanje 
videogramov z AV deli, razen videogramov s kratkimi glasbenimi videofilmi ne glede na čas 
njihovega trajanja; 
 
- pravico do primernega nadomestila od ponudnika storitev deljenja vsebin na spletu za 
vsakokratno priobčitev javnosti videogramov z AV deli v okviru storitev deljenja vsebin na 
spletu, razen videogramov s kratkimi glasbenimi videofilmi ne glede na čas njihovega 
trajanja in 
 
- pravico do primernega nadomestila za vsakokratno priobčitev javnosti videogramov z AV 
deli v okviru storitev videa na zahtevo, razen videogramov s kratkimi glasbenimi videofilmi 
ne glede na čas njihovega trajanja.« 
 

2. člen 
 

V Statutu AIPA se v drugi alineji 10. člena besedo »ju« nadomesti z besedo »jih«, tako da 
se po novem besedilo druge alineje 10. člena Statuta AIPA glasi: 
 
 » - je imetnik vsaj ene od pravic na izvedbi, ki jih za izvajalce upravlja AIPA, ter«. 

 
 

3. člen 
 

V Statutu AIPA se v drugi alineji 11. člena besedo »ju« nadomesti z besedo »jih«, tako da 
se po novem besedilo druge alineje 11. člena Statuta AIPA glasi: 
 
 » - je imetnik vsaj ene od pravic na videogramu, ki jih za filmske producente upravlja AIPA, 

ter«. 
 

4. člen 
 
(1) V Statutu AIPA se v četrti alineji prvega odstavka 29. člena briše besedilo »in po pravici, 

kadar je to potrebno«.  
 

(2) Besedilo četrte alineje prvega odstavka 29. člena Statuta AIPA se po novem glasi: 
 
» - število vseh na skupščini navzočih glasovalnih pravic za vsako kategorijo imetnikov 
pravic posebej,«. 
 

5. člen 
 

(1) V Statutu AIPA se brišejo drugi, tretji in četrti odstavek 30. člena.  
 
(2) Za prvim odstavkom 30. člena Statuta AIPA se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
 

»O vprašanjih, ki se nanašajo na posamezno kategorijo imetnikov pravic, odločajo samo 
člani iz vrst te kategorije imetnikov pravic.« 
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(3) Dosedanji peti odstavek 30. člena Statuta AIPA postane tretji odstavek, dosedanji šesti 
odstavek 30. člena Statuta AIPA pa postane četrti odstavek. 

 
6. člen 

 
(1) V Statutu AIPA se v prvem odstavku 32. člena briše besedilo »ali po pravici, kadar je to 

potrebno«. 
 

(2)  Besedilo prvega odstavka 32. člena Statuta AIPA se po novem glasi: 
 

»Sklepčnost se vsakokrat določa na ravni posamezne kategorije imetnikov pravic.« 
 
(3) V Statutu AIPA se v drugem odstavku 32. člena briše besedilo »ali kadar je to potrebno 

najmanj polovica glasovalnih pravic imetnikov posamezne pravice, ki jo upravlja AIPA«. 
 

(4) Besedilo drugega odstavka 32. člena Statuta AIPA se po novem glasi:  
 

»Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotna najmanj polovica vseh glasovalnih pravic 
vsake posamezne kategorije imetnikov pravic.« 

 
(5) V Statutu AIPA se brišejo četrti, peti in šesti odstavek 32. člena.  

 
(6) V Statutu AIPA se v sedmem odstavku 32. člena briše besedilo »oz. imetniki posamezne 

vrste pravice«.  
 

(7) Besedilo sedmega odstavka 32. člena Statuta AIPA se po novem glasi:  
 
»Sklicatelj skupščine v sklicu določi, o katerih vprašanjih odločajo vsi člani, in o katerih 
vprašanjih odločajo le člani posameznih kategorij imetnikov pravic.« 

 
(8) Dosedanji sedmi odstavek 32. člena Statuta AIPA postane četrti odstavek. 
 

7. člen 
 
(1) V Statutu AIPA se brišejo drugi, tretji in četrti odstavek 33. člena.  

 
(2) V Statutu AIPA se za prvim odstavkom 33. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

 
»Odločitev o vprašanjih, ki se nanašajo na posamezno kategorijo imetnikov pravic, je 
sprejeta, če so jo sprejeli člani iz te kategorije imetnikov pravic z večino na skupščini 
navzočih glasovalnih pravic.« 
 

(3) Sedanji peti odstavek 33. člena Statuta AIPA postane tretji odstavek. 
 

8. člen 
 
(1) V Statutu AIPA se v prvi, drugi in tretji alineji drugega odstavka 37. člena briše besedilo »ki 

sta imetnika pravice do pravičnega nadomestila,« in v drugem odstavku 37. člena besedilo 
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»pri čemer morajo biti trije (3) izmed njih hkrati imetniki pravice kabelske retransmisije in 
trije (3) izmed njih hkrati tudi imetniki pravice dajanja na voljo javnosti«.  

 
(2) Vejica za besedama »filmskih producentov« v tretji alineji drugega odstavka 37. člena 

Statuta AIPA se nadomesti s piko. 
 

(3) Besedilo drugega odstavka 37. člena Statuta AIPA se po novem glasi: 
 

»Člani imenujejo v nadzorni odbor: 
- dva (2) člana iz vrst izvornih soavtorjev,  
- dva (2) člana iz vrst izvornih izvajalcev,  
- dva (2) člana iz vrst izvornih filmskih producentov.«      

 
9. člen 

 
(1) Te spremembe Statuta AIPA začnejo veljati z dnem sprejema na skupščini dne 16. 12. 

2022, vendar se v skladu z 64a. členom Statuta AIPA posamezne določbe teh sprememb 
Statuta AIPA začne uporabljati kot sledi: 

 
- določbo prve alineje prvega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice soavtorjev AV del,  

 
- določbo druge alineje prvega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice soavtorjev AV del, 

 
- določbo tretje alineje prvega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice soavtorjev AV del, 

 
- določbo četrte alineje prvega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice soavtorjev AV del, 

 
- določbo pete alineje prvega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice soavtorjev AV del, 

 
- določbo šeste alineje prvega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice soavtorjev AV del, 

 
- določbo prve alineje drugega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice izvajalcev, 
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- določbo druge alineje drugega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 
dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice izvajalcev,  

 
- določbo tretje alineje drugega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice izvajalcev,  

 
- določbo četrte alineje drugega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice izvajalcev,  

 
- določbo pete alineje drugega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice izvajalcev,  

 
- določbo šeste alineje drugega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice izvajalcev,  

 
- določbo sedme alineje drugega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice izvajalcev,  

 
- določbo prve alineje tretjega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice filmskih producentov,  

 
- določbo druge alineje tretjega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice filmskih producentov, 

 
- določbo tretje alineje tretjega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice filmskih producentov, 

 
- določbo četrte alineje tretjega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice filmskih producentov, 

 
- določbo pete alineje tretjega odstavka 1. člena te spremembe Statuta od dokončnosti 

dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje v tej določbi spremembe Statuta 
navedene pravice filmskih producentov. 

 
(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. 
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(4) Spremembe Statuta AIPA se na spletni strani AIPA objavijo naslednji delovni dan po začetku 
njihove veljavnosti. 
 
 
 
V Ljubljani, dne 16. 12. 2022 

 


