
Skupsdina AIPA, k.o. (v nadauevanju AIPA), je na svoji skup56ini dne 10. 7. 2018 na podlagi
dolodil 3. alineje 1. odstavka 25. dlena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih
pravic (ZKUASP) sprejela naslednja

PRAVILA O DELITVI NADOMESTIL ZA TONSKO ALI VIZUALNO
SNEMANJE AWORSKIH DEL, KI SE IZVRSI POD POGOJI

PRIVATNE ALIDRUGE LASTNE UPOMBE

Uvodne doloCbe

1. Elen

Vsi izrazi uporabljeni v teh Pravilih, ki so izraieni v moski obliki, veljajo tudi za Zensko obliko
zapisa.

Posamezni izrazi, uporabljeni v teh Pravillh, imajo naslednji pomen:

- izrazi >avlorska pravica(, Dsorodne pravice<, )avtorsko delo( in )predmet sorodne
pravice< imajo isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;

- izraz )avtorska pravica< se v teh pravilih uporablja kot enolni izraz za avtorsko in
sorodne pravice;

- izraz navtorsko delo( se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za avtorsko delo in
predmet sorodne pravice, ki jih AIPA upravlja skladno z dovoljenjem pristojnega
organa;

- izraz >prau6no nadomestilo< ima isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne
pravice;

- izrazi )soavtor avdiovizualnega dela<, )Dizvajalec< in >filmski producent( imajo isti
pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;

- >ZKUASP< je Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list
RS,5t.63/16)i

- )ZASP( je Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, St. 16/07 - uradno
pre6i5deno besedilo, 68/08, 'l1ql't3,56115 in 6U16 - ZKUASp);

- izraz )lmetnik oziroma lmetnica pravic (v nadaljnjem besedilu: imetnik pravic)< je avtor,
izvajalec filmski producent in vsaka druga oseba, ra;.en koleklivne organizacije, na
katero so bile z zakonom, pogodbo ali druglm pravnim poslom prenesene posamidne
materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja ali sorodne pravice, ali ki je ne
podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla ali zakona upravidena do avtorskega
honorarja;

- izraz )pristojni organ< je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino;
- iuaz Drggister( je register na podlagi zakona, ki ureja statusno obliko pravno osebe,

ki je kol€ktivna oru anizacijai
- izraz )repertoar( je seznam avtorskih del, na katerih kolektivna organizacija ali

neodvisni subjekt upravljanja upravlia avtorske pravice;
- izqz Dspletno mesto( je zakljudena mno2ica pomensko povezanih javno dostopnih

spletnih skani. 
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2. 6len

Ta Pravila urejaio nadin razdeljevanja pravidnih nadomestil za tonsko ali vianalno snemanje
avtorskih del, ki se izvrii pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe (v nadaljevanju kot
nadomestilo), kijih AIPA deli na podlagi dolodb ZASP in ZKUASP ter dovotjenja pristoinega
organa.

3. Cl6n

Ta Pravila se za vse imetnike pravic, ki so upraviEeni do nadomestila za tonsko ali vizualno
snemanje avtorskih del, ki se izvr5i pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe v skladu z
veliavno zakonodajo in akti AIPA, uporabljajo enako ne glede na morebitno 6lanstuo v AIPA.

Delitev nadomoslil za potrebe teh Pravit in delovania pomeni obdelavo podatkov o prijavljenih
avtorskih delih, o njihovi uporabi ter dodelitev in izplaEilo nadomestila v skladu z dolodili teh
Pravil in ZKUASP, ZASP in druge veuavne zakonodaje, ki ureja podrodje avtorskega prava
in/ali upravljanja avtorske In sorodnih pravic.

4. dlen

Kadar nadomestil ni mogode dodeliti, AIPA te zneske vodl na lodenem radunu (nedodeljena
nadomestila).

AIPA izvede vss ukrepe za idsntifikaciio in lociranje imetnika pravic s pregledom podatkov o
imetnikih pravic, evidence dlanov in imetnikov pravic ter drugih podatkov, ki so ji na volio.

AIPA najpozneje v roku treh mesecev po poteku roka iz drugega odstavka 34. 6lena 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 mogode identificirati ali locirati.

Informacija iz prejsnjega odstavka vsebuje naslednje podatke, 6e AIPA z njimi razpolaga:
- naslov avtorskega dela;
- osebno ime lmetnika pravic;

- ime ali firmo zalo2nika, filmskega producenta ali proizvajalca fonogramov in
- kalero koli drugo informacijo, ki bi lahko prispevala k ugotovitvi imetnika pravic,

Ce AIPA tudi po izvedenih vseh potrebnih ukrepih iz drugega in tretjega odstavka tega Clena
imetnika pravlc n€ more identificirali ali locirali, obiavi informacuo iz tretjega odstavka tega
6lena na svojem spletnem mestu najpozneje v enem letu po izeku trimesednega roka iz
treljega odstavka tega Clena.

de nadomestil kljub vsem izvedenim ukreporn ni mogode dodellti, se po treh letih od konca
poslovnega leta, v kalerem jih je AIPA prejela od druge kolektiwe organizacije, ki zbira
nadomestila od zavezancev za pladilo na podlagi dovolenja pristojnega organa oziroma
drugega subjekta, in pod pogoii iz drugega, tretjega in petega odstavka t6ga dlena, 5teje, ffa
so ti zneski nerazdeljeni (nerazdeljena nadomestila).



Zbi.anje nadomestil

5, Clen

AIPA skladno z dovoljenjem pristojnega organa opravlja razdeljevanje nadomestil.

AIPA nadomestira, ki jih prejme od druge korektime organizacije, ki zbira nadomestira odzavezancev za pladilo na podlagi dovoljenja pristojnega organa oziroma Orugega subjekta,vodina locenem radunu po vrsti avtorskih piavic, vrsti ,ipor"i" ii po.rounih retih, za katera sobili zbrani.

Upravi6enci

6, 6len

Do pravidnega nadomestila za tonsko aI vizuarno snemanje avtorskih der, ki se izwsi podpogoji privatne ari druge rastne uporabe so upravideni imetnikr te pravice (v nadarjevanju kotupravidenci).

AIPA podatke o imetnistuu pravic pridobiva iz:- poobrastir rmetnikov pravic, pri iemer mora biti imetniStvo pravic dokazano z usrreznolistinsko dokumentacijo;
- postopka identifikacijo in lokacije imotnikov pravic;- pooblastil, pogodb in sporazumov o zastopanju, sklenjenih z drugimi kole*ivnimiorganizacijami ali zdruZenji;
- repertoafla AlpA.

Ce upravidenci AlpA
derira na podragi pod AIPA nadomestira

obravnavanla nldode dobila v postopku

7. 6len

v primeru spora o imetni.tvu avtorske pravice oziroma upravidenosti do nadomestira ArpAzadrzi izplabiro nadomesrira ze spomo avtorsko p'vico do sporazumne resitv. spora ari dozadasne od,oditve sodisda oziroma do pravnomodne 
"oan. 

looeo", pri demer ArpA rawraskladno s Pravilnikom o resevanju dvojnih prijav in sporov.

8. 6len

Dode-ljena nadomestira predstavrjajo bruto nadomostiro in se upravidencem do nadomesrilaizpladajo na podlagi obvestira o prejetih nadomestilih in/ali avdkih honorarjih.

Direktor
izpladila
katerem
subjekta,
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ter stevilo todk individuarnega imetnika pravice grede na kategoriio posamezne
kategorije upravi6encov, pridobrjenih v skradu z uporabo spodnjega razderirnika:

A. TOEKOVANJE AWORSKEGA DELA PO TRA.'ANJU

vsaka sekunda trajanja posam€znega avtorskega dela se obraduna kot 1 obradunska to6ka.

b. TOEKOVANJE AWORSKEGA DELA PO VRSTI OZIROMA KATEGORIJI

Avtorsko delo, se todkuje glede na sledede vrste:

Avtorsko delo, kiie imelo svetovno TV premiero v TV programu, ki ga na teritoriju R slovenije
izdaja v R Sloveniji registrhani izdajatelj TV programa, se Stevilo to6k podvoji.

I v katc8orizaciji avtorskih del niso zajeta aytqlska dela, ki zaradi svoje izvedbe predsavljajo zgolj Av realizacUo
ali kolaz Av del (npr. informativnc oddaje namenjene obveldanju o aktualnih dogodkih s podrodja politike,
gospodarsfva, kulture, Spona, verskih in drugih zadev, omifia, razprave, pogovori, informatiyne reportare in
m'g'zr ' Depo$€dqi ali odlozeni in redakcijsko obdclani prenosi lporkdh, kultumih, zabavnih ir

filmi, ki so bili premiemo kinematogEfsko prikazani in distribuiraniv RS
in sicer vsaj sedem dni z najmanj eno projekcijo dnevno, ne glede na
zvrst in ianr (igrani, dokumentami, animirani ...)

ne glede na zvrst, format in Zanr (igrani, dokumentarni, animirani,
namenski, vklueno s TV dramami, prlredbami gledaligkih predstav, TV
mini serijami/nadaljevankami z do vkliudno 10

dokumentame in igrane serije, nanizanke, nadaljevanke do vkljucno 30
delov na sezono in nad 10 delov v celoti
KRATKI

nadaljevanke in nanizanke nad g0 delov na sezono in do 100 delov na
sezono; televizUski Sovi; posnelki koncortov in gledaliskih
TELEVIZIJSKA DELA 3

in nanizanke nad 100 delov na sezono
REKLAMNI FILMI

reZirani, zaklju6eni prispevki in uvodniki (Spice) za magazinske in oruge

prireditev in dogodkov).



C. TOEKOVANJE AWORSKEGA DELA PO KATEGORIJI ]METNIKOV PRAVIC

A
B 7

c 4

D 1

0,5

v primeru, da je znotrai posamezn€ kategorije izvajalcev ve6 izvajalcev, si v enakem razmerju

!|="fl[lffi"ii 
pripadajo tej katesorijilaa;aLv 

'.i;;;;-1" upost€vaio oerezi, ri-iii

v primoru' da je znotraj posamezne karegofue firmskega producenta ved gravnih producentovozroma ved koproducentov, si v 
9n1k91.razmorlu raldeli.;o to6ke, ki pripadajo tej kategorijiproducenlov oziroma se upostevajo dele'i v ods6tklh, f,;in priir"f" ofrski producenti.

lll. Soavtorii

ih

ki

njegovih delov (pisec
eru soavtorjev priredbe
in/ali 2 to6ki.

V pri

stove tujega AV dsla se soavtorska udeleZba avtorja

in gla sicer kot avtoria priredbe, glavni reZiser izvirniia
si razdelita 12 todk v razmerju 80:20.
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ce je v filmu glasba razridnih avtorjev napisana posebej za AV dero, se honorarji derijo meds zmerju trajanja avtorskih skladb v AV delu. V iotifor rupe

: "pisanih 
posebej za AV delo, ne razpolaga, se honorarji

e, napisane za to AV delo, v enakovrednih deleZih.

d. ERAEUNVREDNOSTITOEKE

Vrednost to6ke se izraduna tako, da se nadomestira za posamezno kategorijo upravidencev
ustrezno prijavljenih avtorskih del v posamezni kategoriji
a, priobdena javnosti ali dana v prodajo do vkljudno leta, za

obradun se opravi za vsako karegorijo imetnikov pravic na avtorskem deru posebej in sicer zadelez nadomestila za privatno jl. _dySo lastno reproduciranje, ki posamezni f.f"g*iiiimetnikov pripada v sktadu z dolodili ZASp in aKUASp.

12,6len

AIPA vsakemu imetniku pravic, ki mu je nadomestiro doderita ari izpradara, naJmanj enkat
letno posreduje informacije o:

- obdobju, na katerega se nanasa izpladilo nadomestih in/ali avtorskega honorarja;- nadomestirih in/ari avtorskih honorarjih, doderjenih imetniku pravic, razdegenih po
posameznih pravicah in vrstah uporabe;

- nadomestirih in/ari avtorskih honorarjih, izptadanih imetniku pravic, razderjenih po
posameznih pravicah in vrstah uporabe;

- odbitkih, povezanih s stroski poslovanja;
- odbitkih, povezanih z namenskimi skradi, de je imetnik pravic dar sograsje in de se

sredstva namenjajo v namenski sklad;
- vse orarjih, ki so bili imetniku pravic ie dodelieni.

Ven Arhih ^t..r^Li:L._ kon 
eznih obdobjih;
nam€n njegove identifi kacije.

AIPA zagotovi tujim korektivnim organizacijam, v imenu katerih upravrja pravice na podragi
sporazuma o zastopanju, najmanj enkrat letno v elekfonski obliki informacije o:- nadomestirih In/aI avtorskih.honorarjih, zbranih na podragi sporazuma o zasropanju;- odbitkih, povezanih s stroski poslovanja;

- odbitkih, povezanih z namenskimi skradi, de je tuja korektivna organizacija dara
soglasje zanje in de se sredstva namenjajo v namehski sklad;- tem, komu je bila dovoljena pravica do uporab€ avtorskega dola, ki ga zajema
sporazum o zastopanju;

- sklepih, kijih je sprejela skupsdina, de so ti sklepi pomembni za upravtjanje
sporazumu o zastopanju.

pravp po
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PodrobnejSa seznanitev z individualnim obradunom je moZna na naslednje na6ine:
- prek spletnega mesta (podatkovna baza AlpA, dostopna s predhodno pridobltvilo

uporabni5kega imena in gesla),
- osebno pri strokovni sluzbi AlpA po telefonski ali pisni predhodni najavi,
- pisno po poSti po predhodni teleforckl ali pisni zahtevi.

lzplaCila avtorskih honorarJev

13, Clen

AIPA bo nadomestila upravilencem izph6ala v roku 30 dni po odposiljanju obvestila o prejetih
nadomestilih in/ali avtorskih honorariih.

v primerih, ko upravidenci AIPA, do roka za izpladilo nadomestil, ne bodo posredovali
podatkov' potrebnih za tzvedbo izplaEila, bo AlpA nadomestila hranila na locenem radunu,
skladno z dolodbami zKUAsP, ki urejajo postopek obravnavania nedodeljenih avtorskih
honorarjev.

KonEna doloEba

14. Elen

Fa P':avlla za'nejo veuati z dnem niihovega sprejetja na skupseini AlpA.

Z dnem sprejema teh Pravil prenehajo veljati vsa druga pravila, ki urejajo pravila o delitvi
nadomestil za lonsko ali vianalno snemanje avtorskih del, ki se izvrsi pod pogoji privatne ali
druge lastne uporabe, uporabljati pa se zadnejo za delitev nadomestil zbranih v lelu 201g.

V Ljubljani, dne 10. 7. 2018
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