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Skupščina Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih 
del Slovenije, k.o. je na seji dne 18.12.2019 na podlagi četrte alineje 1. odstavka 25. člena 
Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (v nadaljevanju: ZKUASP) 
sprejela naslednja 
 
 

PRAVILA O UPORABI NERAZDELJENIH ZNESKOV 
AVTORSKIH HONORARJEV IN NADOMESTIL 

 
 

1. člen 
 
(1) Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del 
Slovenije, k.o. (v nadaljevanju: AIPA) imetnikom pravic redno, skrbno in natančno dodeljuje in 
izplačuje avtorske honorarje in nadomestila, ki jim pripadajo ob uporabi ustreznih pravil o 
delitvi. 
 
(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 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.  
 
(3) AIPA v primerih iz prejšnjega odstavka v rokih in na način, določen z ZKUASP, izpelje 
postopek identifikacije in lociranja ter druge ukrepe za dodelitev, na podlagi katerih bo lahko 
izvedla izplačilo upravičenim imetnikom pravic. 
 
(4) Če AIPA kljub vsem izvedenim ukrepom ne more dodeliti avtorskih honorarjev in nadomestil 
upravičenim imetnikom pravic, se pod pogoji, ki jih določa ZKUASP, ta sredstva štejejo za 
nerazdeljene avtorske honorarje in nadomestila. 
 

2. člen 
 
(1) Nerazdeljeni avtorski honorarji in nadomestila se hranijo do izteka pravnega varstva 
zahtevkov za izplačilo nadomestila upravičenim imetnikom pravic. 
 
(2) Zneski nerazdeljenih avtorskih honorarjev in nadomestil se v skladu z določbami ZKUASP, 
pravili o namenskih skladih in sklepom skupščine prenesejo v namenske sklade AIPA. 
 

3. člen 
 
S sprejemom teh pravil prenehajo veljati Pravila o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih 
honorarjev in nadomestil z dne 10.7.2018. 
 

4. člen 
 
Ta pravila začnejo veljati z dnem njihovega sprejema na skupščini. 
 
 
V Ljubljani, dne 18.12.2019 

 


