SkupSdina AIPA, k.o., je na skup5Eini dne 6.11.2017 na podlagi dolodil 3. alineje 1. odstavka
25. dlena Zakona o koleKivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravb (ZKUASP) sprejela

naslednja

PRAVILAO
UPORABI NERAZDEL'ENIH ZNESKOV AWORSKIH HONORARJEV

1. dlen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v teh pmvilih, imalo nasbdnji pomen:

'-

Eraz )afiorski honorar< se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za prihodke iz
naslova uporabe avtorskega dela all pr€dmeta sorodnih pravic;
|E:tazl )avtorska pravica(, )sorodne pravice(, )avtorsko delo< in lptdmet sorodne
pravice( imajo isti pomen kot v zakonu, kl ureja avtorsko in sorodne pravlce;
lzraz >avbrska pravica( se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za avtorsko in
sorodne pravice;
lzraz lavtorsko delo< se v teh pravilih uporablja kot enotni izaz za avtorsko delo in
pred.net soDdne pravice;
izraz>pravitno nadomestllo( ima lsti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne
pravice;
U?azl Dsoavtor avdiovizualnega dela( in >izvajalec< ter )filmski producent( imajo isti
pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in so.odne pmvic6;
DZKUASP( je Zakon o koleKimom upravlanju avtoske in sorodnih pravic (Uradni list
RS, st.63/16);

)ZASP( je Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, 5t. 16/07

-

uradno
preEisdeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 - ZKUASP);
izraz )rimetnik oiroma imetnica pravic (v nadaljnjem besedilu: imetnik pravic)( je avtor

oziroma avtorica, izvajalec olroma itrajall{€, fflmski producent, RTV opanizacija, in
vmka druga oseba, razen kolektivne oryanizacije, na katero so bile z zakonom,

-

pogodbo alidrugim pramim poslom prenesene posami&re materialne avtorske pravice
in druge pravice avtorja ali sorodne pravice, ali ki Je na podlagl pogodbe ati drugega
pravnega posla ali zakona upravidena do avtorskega honorarja;
izraz )rpristojni o€an( Jle Urad Republike Slovenije za inteleldualno lastnino;
iaaz rtuja kolektivna organizacua( je kolektlvna oryaniz:,crja, ki nirna sede:a ali
podruZnice v Republiki Sloveniji;
hraz )spletno mesto( je zaklju6ena mnoZca pomensko povezanih javno dostopnih
spletnih strani.

Vsi izrazi uporabljeni v teh pravilih, ki so izazenl v moSki obliki, veljajo tudi za Zensko obliko
zaoisa.

2. dlen
(namen pravil)
S temi pravili se dolodi postopek obravnavanja
nerazdeljenih in
avtorskih

honorarjev ter nadin uporabe nerazdeljenih
zneskov avtors
imetnik )v pravic na podlasi dolo6b

AlpA zbrata
oouou"nl p,iitf,inJ;:

fi:lt"":*

3. 6len
(postopek obravnavanja nedodeljenlh
avtorsklh honorarrev)
Kadar avtorskih honorarjev ni mogode dodeliti,
se ti zneski voduo na lodenem radunu AlpA

(nedodeljeni avtorski honorarji).

AIPA izvede vse ukrepo za identifikacijo in
lociranje imetnika pravic s pregledom podatkov
o
imetnikih pravic, evidence dranov in imetnikov pravic
ter drugfi ptrdatkw,
ki so

ji na vorjo.

ArpA najpozreje v
treh mesecev po poteku roka iz drugega odstavka
34. drena zKUAsp
10ku
da imetnikom pravic,
ki jih zastopa, in ioleKivnim org"nL-"i1.r,
s
rat"rrmi
ime sklen1en
sporaarm o zastopanju, na razpolago informacije
o avtorskih d;lih, za
imetnira
pravic
ni bilo mogode identificirati ali locirati.

tatl

Informacija iz prejSnjega odstavka tega
ilena vsebuje naslednje podatke, de AtpA
mzpotaga:

_
_
_
-

z

njimi

naslov avtorskega dela;
osebno ime imetnlka pravic;
ime ali firmo filmskega producenta in
katero kori drugo Informacrjo, ki bi rahko prispevara
k ugotoviM imetnika pravic.

Sfokovna stuzb?.llpA informacije iz ketjega in
c€trtega odstavka tega dtena objavi na

spletnem megu AlpA.

de AtpA

tega dlena
bvka tega
iz tretjega

imetnika
dlena na
odstavka

'

Ce avtorskih honorariev kljub vsem ianedenim ukrepom
ni mogode dodelfti, se po treh tetih od
bitipobrani, in pod posojiiz drusesa, tregesa in peresa
:::,T.1::1.::l1l",l:-y
odstavka
tega dtena, Steje, da so tizneski nerazdetjeni

n1.-T.*

(uporaba nerazdefenih

'

zn**.1

(";;"U""i;ilil#ffi;li

"illl*,n

honorarjev in nadomes*r)

Zneski norazderjenih avtorskih honorarjev se v skradu
z dobdbami 33. in 3s. 6rena ZKUASp
vpladajo v namenski skrad soavtorjev avdiovizuarnega
dera (6e gre ,u ner.ouq"n" unto,"tu
honorarje soavtodev avdiovizuarnega dera) oziroma
ianaiatcev (Ee gre za-nerazderiene

avlorske honorarje izvajalcev) oziroma filmskih producentov (de gno za nerazdeljene avtorske
honorarje filmskih producsntov).
sredslva vplacana v namenski sklad, se izpladajo upravidene,em v skladu s pravilio namenskih
skladnlh.
Nerazdeljena sredstva, glede katedh se nl nastopilo zastaranje, se v namenski sklad pronesejo
Sele po poteku 5 letnega zastaraln€ga roka, ki velja za terjatve neznanih upraviEencev do

posameznih avtoGkih honorarjev. Do poteka 5 letnega zastaralnega roka
AlpA navedena
sredstva hrani na svojem raEunu inJih v primeru zahteve upEvl6enca do avtorskih honorarj€v,
le-temu izplada upravi6encu, v kolikor l+.ta izkaZe upravldenje do teh sredstev.

5. Elen
(kondnl dolodbl)
Ta PraMla so v skJadu z 39. 6lenom ZKUASp objavljena na spletnem mestu AlpA.
Ta Pravila za&reJo veljati z dnem njihovega sprejega na skupsdni AlpA, uporabljajo pa se za
avtorske honorarie in nadomestih zbnna od 22.10. 2016 dalje.

V Ljubljani, dne 6.1'1. 2O17

