
GRADIVO ŠT. 3.4 – PREDLOG SKLEPA 3.4: 

 

Skupščina Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih 

del Slovenije, k.o., je na seji dne 16. 12. 2022 na podlagi četrte alineje prvega odstavka 25. 

člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (v nadaljevanju: ZKUASP) 

sprejela spremembo Pravil o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev in 

nadomestil AIPA, k. o., z dne 18. 12. 2019, spremenjenimi dne 29. 9. 2021 in dne 29. 9. 2022 

(v nadaljevanju: Pravila)  

 

1. člen 

 

(1) V drugem odstavku 1. člena Pravil se besedilo »pri avtorskih honorarjih in nadomestilih iz 

naslova kolektivnega upravljanja pravice dajanja na voljo javnosti« nadomesti z besedilom »pri 

avtorskih honorarjih in nadomestilih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic, ki jih AIPA na 

podlagi dovoljenja pristojnega organa upravlja za več kategorij imetnikov pravic,«. 

 

(2) Besedilo drugega odstavka 1. člena Pravil se po novem glasi:  

 

»(2) V primeru, da avtorskih honorarjev in nadomestil ni mogoče dodeliti, se ta sredstva vodijo 

na računu AIPA ločeno po vrsti pravice in poslovnih letih, pri avtorskih honorarjih in 

nadomestilih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic, ki jih AIPA na podlagi dovoljenja 

pristojnega organa upravlja za več kategorij imetnikov pravic, pa tudi ločeno po kategoriji 

imetnikov pravic, torej ločeno za soavtorje, izvajalce in filmske producente; pri nadomestilih iz 

naslova kolektivnega upravljanja pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno 

snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, pa tudi ločeno za izvorne 

soavtorje, izvorne izvajalce in izvorne filmske producente, kakor to določa Statut AIPA.«.  

 

2. člen 

 

V drugem odstavku 1. člena Spremembe Pravil z dne 22. 9. 2022 se besedilo »2. člena« 

nadomesti z besedilom »drugega odstavka 1. člena«.  

 

3. člen 

 

(1) Ta sprememba Pravil začne veljati z dnem njenega sprejema na skupščini. 

 

(2) AIPA predloži sprejeto spremembo Pravil Uradu RS za intelektualno lastnino v roku 15 dni 

od njene veljavnosti.  

 

(3) Spremembo Pravil se na spletni strani AIPA objavi naslednji delovni dan po začetku njene 

veljavnosti.  

 

V Ljubljani, dne 16. 12. 2022 


