
 
 

 

Skupščina Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del 

Slovenije, k.o., je na seji dne 29. 9. 2022 na podlagi tretje alineje 1. odstavka 25. člena Zakona 

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

naslednjo spremembo Pravil o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil iz 

naslova pravice dajanja na voljo javnosti z dne 29. 9. 2021 (v nadaljevanju: Pravila) 

 

1. člen 

 

(1) V prvem odstavku 1. člena Pravil se tretja alineja spremeni tako, da se besedilo »nadomestil 

za uporabo AV del na videogramih« nadomesti z besedilom »nadomestil za uporabo 

videogramov z AV deli«. 

 

(2) Besedilo tretjega odstavka 1. člena Pravil se spremeni tako, da se po novem glasi:  

 

»Ta Pravila se uporabljajo za vse imetnike Pravice, ki so upravičeni do avtorskih honorarjev in 

nadomestil iz naslova Pravice (skupaj v nadaljevanju: nadomestilo) in ki so pooblastili AIPA, 

k.o., za upravljanje Pravice, ne glede na morebitno članstvo imetnika pravic v AIPA«. 

 

2. člen 

 

Besedilo 2. člena Pravil se spremeni tako, da se po novem glasi: 

 

»Delitev nadomestil se vrši na podlagi podatkov o dejanski uporabi posameznega AV dela, 

izvedbe ali videograma imetnikov pravic, ki so pooblastili AIPA, k.o., za upravljanje Pravice.« 

 

3. člen 

 

Besedilo prvega odstavka 15. člena Pravil se spremeni tako, da se po novem glasi: 

 

»Dodeljen bruto znesek nadomestila se izplača upravičenim imetnikom Pravice čim prej, 

najpozneje pa v devetih mesecih po koncu poslovnega leta, v katerem so bili zbrani, razen če 

iz objektivnih razlogov, ki niso na strani AIPA, to ni mogoče.« 

 

4. člen 

 

(1) Te spremembe Pravil začnejo veljati z dnem njihovega sprejema na skupščini AIPA dne 29. 

9. 2022, vendar se jih v skladu s 64a. členom Statuta AIPA, k.o., začne uporabljati od 

dokončnosti dovoljenja pristojnega organa za kolektivno upravljanje avtorske pravice dajanja 

na voljo javnosti soavtorjev AV del, sorodne pravice dajanja na voljo javnosti izvajalcev na 



 

 

izvedbah v AV delih na videogramih in sorodne pravice dajanja na voljo javnosti filmskih 

producentov na videogramih z AV deli. 

 

(2) AIPA predloži sprejete spremembe Pravil Uradu RS za intelektualno lastnino v roku 15 dni 

od njihove veljavnosti.  

 

(3) Spremembe Pravil na spletni strani AIPA objavi naslednji delovni dan po začetku njihove 

veljavnosti.  

 
 
 
Ljubljana, 29. 9. 2022 


