na podlagi
Skup56ina AIPA, k.o. (v nadauevaniu AIPA)' je na svoii skupsdini dne 6'11'2017

dolodil 5. alineje 1. odstavka 25. 6lena Zakona
sorodnih pravic (ZKUASP) spreiela naslednJa

o kolektivnem

upravljanju avtorske in

PRAVILAO
POLITIKI VLAGAI,IJA AWORSKIH HONORARJEV V BANENE DEPOATE
IN UPORABI TEH PRIHODKOV
Uvodne dolo6be

t.

Elen

Posafirezri izrazi, uporabueni v teh pravilih' imaio nasl€dnji pomen:

izraz )avtorski honorar( se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za prihodke iz
naslova uporabe avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic;
Vran lavtorska pravica(, lsorodne pravlcea, )tavtorsko delo( in )Dpredmet sorodne
pravlce( imajo isti pomen kot v zakonu, ki ureia avtorsko in sorodne pravic€;
izraz Eavtor8ka pravica( se v teh pravilih uporablia kot enotni izraz za avtorko in

-

sorodne pravice;
lzraz Davtofsko delo( se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za avtorsko delo in
predmet sorodne pravice;

.

-izaz)pravicnonadomestilo(imaistipomenkotvzakonu,kiureiaavtorskoin

-

sorodne pravic€;
izrazj )soavtor avdiovizualnega dela( in >izvajalec< ter >filmski producent( imajo isti
pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;
)ZKUASP( je Tskon o kolektivnem upravlianiu avtorske in sorodnih pravic (Uradni
list RS, 5t. 6U16);

*ZASP< je Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS' 5t' 16/07 - uradno
predisdeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 - ZKUASP);
izraz Dimetnik oziroma lmetnica pravic (v nadaljniem besedllu: imehik pravic)( ie
avtor olroma avtorica, lzvajalec oziroma izvajalka, filmskl producent, RTV

organizacua, in vsaka druga oseba, razen koleKivne organizaciie, na katero so bile z

zakonom,pogodboalidrugimpravnimposlompreneseneposamidnematerlalne
avtorske pravice in druge pravice avtorja ali sorodne pravice, ali ki je na podlagi

-

pogodbe ali drugega pravnega posla ali zakona upraMdena do avtorskega honoraria;
izaz lpristojni organ( je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnlrr;
izraz >register( je register na podlagi zakona, ki ureja statusno obliko pravne osebe,

jo kolektivna organizaciia;
lzraz )repertoar( te s€znam avtorskih del, na katerih koleKivna organizacua ali
neodvisni subjekl upravljanja upravlja avtorske pravice;
ttaz Dtuia koleKivna organizacija< ie kolektivna organizacija, ki nima sedeza ali
podruZnice v Republikl Sloven||i;
iaaz )spletno mesto( je zakljudena mnozoa pomensko povezanih javno doslopnih
ki

sDletnih strani.

Vsi

izmi

zapisa.

uporabljeni v teh pravilih, ki so izra2eni v

liki, veljajo tudi za Zensko obliko

2.
Ta Pnavila doloeajo pravila
o

Clen

E
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Donoljene naloibe

3.

Elen
sdla nalaga samo v depozite:

veniji,

ki so pridobile dovotjenje

Banke

Evropske unije, ki so pridobile
dovoljenje za

slojnih organov;
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4.

Elen

Avtorski honorarji se naragajo
samo v ban'ne depozite
na vpogred ari na odpokric ari
pri katerih iz posodbe
o d"poni;;;;;;i
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5.
Avtorski honorarji so flalaoalo
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ki v posodbi o vezavi

nimaio

Uporaba prlhodkov

6.

6len

Prihodke, pridobljene iz bandnih depozitov, AIPA na svojih radunih loceno vodi za vsako
vrsb avtorkih pravic in vsako poslovno leto posebej.
Prihodki, pri<lobljeni iz bancnlh depozitov avtorskih honorarjev se razdelijo tislim im€tnikom
pravic, donos kat€rlh avtorskih honorarjev, zbranih za ra6un posamezne uste avtorskih
pravic, so.

Prihodkl, pridobljenl lz bancnih depozitov avtorskih honorarjev, se med imetnike pravio
razdeliF ob prvi naslednji delitvi po preteku vezave oziroma po odpoklicu.

Kondnl doloEbl

7.

6len

Ta Pravila so v skladu z 39. dlenom ZKUASP objavljena na spbhem mestu AlpA.
Ta Pravila za6nejo veljati z dnem njihovega sprejega na skupsdlni.

V Ljublpni, dne 6.11.2017

