
skupsdina AIPA, k.o., je na skupsdini dne 10. 7. 2018 na podlagi dolodil 3. alin€je 1. odstavka

25. 6fena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) sprejela

naslednja

PRAVILA O UPOMBI NERAZDELJENIH ZNESKOV
AVTORSKIH HONORARJEV

{. dlen
(pomen izrazov)

vsi izrazi uporabljeni v teh Pravilih, ki so izraieni v mo6ki obliki, veljajo tudi za zensko obliko

zaoisa.

Posamezni izraZ, uporabljeni v teh Pmvilih, imajo naslednji pomen:

- iaez )avto6ki honorar( se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za prihodke iz

naslova uporabe avtorskega dela ali predmeta sorodnih pEvic;

- izrazi Davtorska pravica(, >sorodne pravice<, )avtorsko delo( in tpredmet sorodne
pravice( imajo isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;

- izraz )avtorska pravica< se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za avtorsko in

sorodne pravice;

- izraz )avtorsko delo( se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za avto6ko delo in

prodmet sorodne pravice, ki jih AIPA upravlja skladno z dovolienjem pristojnega

organa;

- izraz rpravidno nadomestilo< ima isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne

Pravice;
- itazi )soavtor avdiovizualnega dela( in )lzvajalecs ter pfilmski ploducent( irnajo isti

pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;

- TZKUASP< ie Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list

RS,5t.63/16);
- )ZASP( je Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS,5t' 16/07 - uradno

prediSdeno besedilo, 68/08, 1 10/13, 56/15 in 63/16 - ZKUASP);

- izr6z )imetnik oziroma imetnica pravic (v nadaljniem besedilu: imetnik pravic)( je avtor

oziroma avtorica, iwajalec oziroma izvajalka, filmski producent in vsaka druga oseba,

razon kolektivne organizacije, na katero so bile z zakonom, pogodbo ali drugim pravnim

poslom prenesene posamidne materialne avtorske pravice in druge pravlce avtorja ali

sorodne pravice, ali ki je na podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla ali zakona

upravldena do avtorskega honorata;
- izraz rpristojni organ( je Urad Republike Slovenije za intelektuaho lastnino;

- izraz )rspletno mesto( je zakljudena mnozica pomensko povezanih lavno dostopnih

spletnih strani.

2, dlen
(namen Pravil)

S temi Pravili se dolodi postopek obravnavanja
avtomkih honorarjov ter na6in uporabe nerazdelje
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AIPA zbrala oziroma ki jih Je prejela od druge kolektivno avtorskehonorarje od zavezanev za plaEilo na podlagi o-ovotyenla pris orugegasubjekta za vse kategorije lmetnikov pravic na podfad jobtb 
ovouenjapristojnega organa.

(postopek obravnavan a n:;o:5lnih avrorsklh honorarjev)

Kadar €vtorskih honorarjev ni mogode doderiti, se ti zneski vodijo na rodenem radunu ArpA(nedodeljeni avtorski honorarji)

AIPA izvede vse ukrepe za identifrkacijo in rociranje irnetnika pravrc s pregledom podatkov oimehikih pravic' evidence dranov in imetnikov pravic ter drugih podatkov, ki so ji na vo|jo.

AIPA najpozneje v roku treh mesecev po poteku roka iz drugega odstavka 34. 6rena zKUASpda imetnikom pravic, ki .iih zastopa, in 
_kolektivnim org"nL-"ij"r, s katerimi ima sklenjensporazum o zastopanju, na razpolago informacijo o avtorskih delih, za katere imetnit<a pravic

nl bilo mogode identfficirati ali locirati.

Informacija iz prejsnjega odstavka tega 6rena vsebuje nasrednje podatke, de AtpA z njimirazpotaga:

- nasbv avtorskege dela;

- osebno ime imetnika pravic;

- ime ali firmo filmskega producenla in
- katero koli drugo informacijo, ki bi lahko prispevala k ugotoMtvi imetnika pravic.

strokovna sru2ba ArpA informacije iz tretjega in 6etrtega odstavka tega drena objavi naspletnem mestu AIPA.

de AIPA tudi po izvedenih vseh pokebnih ukrepih iz drugega in tr.tjega odstavka tega 6renaimehika pravic ne more identificirati ari rocirati', oujavi iifoimacijo izGgega oostav"ra teg;dlena na svoji spretni strani najpozneje v enem retu po izteku trimesednigl roka iz tretjeia
odslavka tega dlena.

ce avtorskih honorarjev krjub vsem izvedenim ukepom ni mogode doderiti, se po treh retih odkonca poslovnega leta, v katerem.so bili pobrani, in poO pogo]i iz drugega, tretjega in petega
odstavka tega dlena, Steje, da so tizneski nerazdeueni (nerazoeleni avtorski honorarii)-

4. Clen
(uporaba nerazdeljenih zneskov avtorskih honoradev in nadomestil)

Zneski nerazdeljenih avtorskih honorarjev se v skladu z dolodbami 33. in 35. 6lena ZKUASp
st€kajo v namenske skrade. v enakih derezih, razen de skups.ina s skrepom dorodi druga6e.
sredstva vpladana v namenski skrad, se izpradajo upravidencem v skradu s pravili o namenskrh
skladih AIPA. Do izpladila sredstev iz namenskega sklada, lahko r

v finandne nalozb". "u 'z 
namensKega sKtada, tahko direktor AlpA sredsfua naloli
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Nerazdeliena sredstva se v namenski eio

roka, ki volja za terjatve neznanih u do

poteka $letnoga zastaralnega roka AIPA nave a s

;;;"-;#;;pr;"ieenc-a do avtorskih honorariev' le'temu izplada' v kolikor le-ta izkaZe

upravicenie do teh sredstev.

5. 6len

TaPravi|asovskladuz39.6|enomzKUAsPobjav[enanasp|etnemmestuA|PA.

Ta Pravila zadne,io veljati z dnem njihovega spreietja na skup$dini AIPA'

V Ljub||ani, dn€ 10. 7' 2018
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