
Skupščina Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del 
Slovenije, k.o. je na seji dne 20.7.2021 na podlagi prve alineje prvega odstavka 25. člena Zakona 
o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (v nadaljevanju: ZKUASP) sprejela 
spremembo Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov 
avdiovizualnih del Slovenije, k.o. z dne 18.12.2019 (v nadaljevanju: Statut AIPA)  
 

1. člen 
 
V Statutu AIPA se za 35. členom Statuta AIPA doda nov 35a. člen, ki se glasi: 
 

»Skupščina na daljavo 
 

35a. člen 
 

(1) Skupščino se lahko skliče in izvede tudi na daljavo brez osebne prisotnosti članov. O sklicu in 
izvedbi skupščine na daljavo odloča poslovodstvo. 
 
(2) Skupščina na daljavo je skupščina, na kateri člani AIPA, organi skupščine ter drugi vabljeni 
sodelujejo s pomočjo in z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča 
razpravo in javno glasovanje na daljavo s prenosom in snemanjem slike in zvoka ali samo zvoka 
v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakršnega dvoma ugotoviti identiteto na daljavo prisotnih, 
potrditi udeležbo in izvesti javno glasovanje. Skupščino na daljavo se lahko snema. 
 
 
(3) Vsak sodelujoči član AIPA na skupščini na daljavo mora pri AIPA predhodno izvesti prijavo, s 
katero mu bo omogočena varna informacijska komunikacija, pri tem pa mora sam zagotoviti, da 
je njegova elektronska komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in 
zvoka ali samo zvoka. Člani AIPA se udeležijo skupščine na daljavo ali glasujejo na njej s pomočjo 
lastnih elektronskih komunikacijskih naprav.   
 
(4) Pri ugotavljanju sklepčnosti skupščine na daljavo za prisotne štejejo člani AIPA, ki na skupščini 
sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije in so pravočasno opravili 
prijavo na skupščino. 
 
(5) Javno glasovanje se pri skupščini na daljavo izvede z uporabo varne informacijsko-
komunikacijske tehnologije. 
 
(6) Udeležba in glasovanje sta lahko odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za 
ugotavljanje identitete članov AIPA ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, 
sorazmerne za uresničitev tega cilja.  
 
(7) Pri uresničevanju glasovalne pravice z uporabo elektronskih komunikacijskih naprav in s 
pomočjo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije mora AIPA članu, ki je uresničeval 
glasovalno pravico, brez odlašanja v elektronski obliki potrditi sprejem v elektronski obliki 
oddanega glasu. 
 
(8) V kolikor niso v nasprotju s tem členom, se vse ostale določbe tega statuta glede skupščine 
smiselno uporabljajo tudi za skupščino na daljavo.«  
 
 
 



2. člen 
 
(1) Ta sprememba statuta začne veljati z dnem sprejema na skupščini.  
 
(2) AIPA predlaga vpis te spremembe Statuta AIPA v Sodni register v roku 14 dni od njenega 
sprejema.  
 
(3) AIPA predloži sprejeto spremembo Statuta AIPA Uradu RS za intelektualno lastnino v roku 15 
dni od njene veljavnosti. 
 
(4) Sprememba Statuta AIPA se na spletni strani AIPA objavi naslednji delovni dan po začetku 
njene veljavnosti.  
 
 
V Ljubljani, dne 20.07.2021 

 


