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Skupščina AIPA, k.o., je na skupščini dne 6.10.2017 na podlagi določil 3. alineje 1. odstavka 

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

naslednja 

 

 

PRAVILA O UPORABI NERAZDELJENIH ZNESKOV  

AVTORSKIH HONORARJEV IN NADOMESTIL 

 

1. člen 

(namen Pravil) 

 

S temi Pravili se določi postopek obravnavanja nedodeljenih zneskov avtorskih honorarjev in 

nadomestil ter način uporabe nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev in nadomestil, ki jih 

je AIPA zbrala za vse kategorije imetnikov pravic na podlagi določb Zakona o avtorski in 

sorodnih pravicah (ZASP) in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic 

(ZKUASP) ter dovoljenj Urada RS za intelektualno lastnino. 

 

2. člen 

(postopek obravnavanja nedodeljenih avtorskih honorarjev) 

Kadar avtorskih honorarjev in nadomestil ni mogoče dodeliti, se ti zneski vodijo na ločenem 

računu AIPA (nedodeljeni avtorski honorarji). 

AIPA izvede vse ukrepe za identifikacijo in lociranje imetnika pravic s pregledom podatkov o 

imetnikih pravic, evidence članov in imetnikov pravic ter drugih podatkov, ki so ji na voljo. 

AIPA najpozneje v roku treh mesecev po poteku roka iz drugega odstavka 34. člena 

ZKUASP da imetnikom pravic, ki jih zastopa, in kolektivnim organizacijam, s katerimi ima 

sklenjen sporazum o zastopanju, na razpolago informacije o avtorskih delih, za katere 

imetnika pravic ni bilo mogoče identificirati ali locirati. 

Informacija iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke, če AIPA z njimi 

razpolaga: 

 naslov avtorskega dela; 

 osebno ime imetnika pravic; 

 ime ali firmo založnika, filmskega producenta ali proizvajalca fonogramov in 

 katero koli drugo informacijo, ki bi lahko prispevala k ugotovitvi imetnika pravic. 

Če AIPA tudi po izvedenih vseh potrebnih ukrepih iz drugega in tretjega odstavka tega člena 

imetnika pravic ne more identificirati ali locirati, objavi informacijo iz tretjega odstavka tega 

člena na svoji spletni strani najpozneje v enem letu po izteku trimesečnega roka iz tretjega 

odstavka tega člena. 

Če avtorskih honorarjev kljub vsem izvedenim ukrepom ni mogoče dodeliti, se po treh letih 

od konca poslovnega leta, v katerem so bili pobrani, in pod pogoji iz drugega, tretjega in 

petega odstavka tega člena, šteje, da so ti zneski nerazdeljeni (nerazdeljeni avtorski 

honorarji). 
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3. člen 

(uporaba nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev in nadomestil) 

 

Avtorski honorarji in nadomestila imetnikov pravic, ki jih ob izteku roka iz 6. odstavka 

prejšnjega člena ni bilo mogoče dodeliti – nerazdeljeni avtorski honorarji, se obravnavajo 

skladno z določili ZKUASP in internimi akti AIPA. 

 

4. člen 

 

Ta Pravila so v skladu z 39. členom ZKUASP objavljena na spletnem mestu AIPA. 

 

Ta Pravila začnejo veljati z dnem njihovega sprejetja na skupščini AIPA, uporabljajo pa se za 

avtorske honorarje in nadomestila zbrana od 23. 10. 2016 dalje. 

 

 

V Ljubljani, dne 6.10. 2017 

        

 


