
Svet Zavoda AIPA je na seji dne 7.7. 2016 na podlagi 2. alineje 14. ilena Statuta
Zavoda AIPA sprejel naslednji

PRAVILNIK O DELIWI NADOMESTIL IN AWORSKIH
HONORARJEV

(prcEiSieno besedilo)

Uvodna dolo6ba

1. dlen

Ta pravilnik ureja naiin razdeljevanja avtorskih honorarjev in nadomestil za uporabo
avdiovizualnih del, ki jih Zavod AIPA (v nadaljevanju: Zavod) zbira na podlagi doloib
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in dovoljenja Urada PS za intelektualno
lastnino za kolektivno upravljanje pravic.

2. ilen

Pri uporabi dolodil tega Pravilnika so vsi imetniki pravic, ki so do zbranih honorarjev in

nadomestil upravideni v skladu z veljavno zakonodajo in notranjimi aKi Zavoda AIPA,
glede svojih pravic izenaieni ne glede na nacionalnost, kategorijo AV dela, na katerem

imajo pravice, in ne glede na morebitno dlanstvo v kateri od skupSdin Zavoda.

Pri vsaki delitvi honorarjev in nadomestil morajo biti doloiila tega pravilnika dosledno

uporabljena in spoStovana, pri demer se ne sme izogniti uporabi katerega od pravil na

nadin, s katerim bi bil naklepno obogaten ali prikaj5an totno dolodeni individualni

imetnik pravic ali todno dolodena kategorija imetnikov pravic ali imetniki pravic na

dolodni arrsti AV del, prav tako pa se nobenega od pravil ne sme uporabiti z namenom

doseganja takega cilja.

Delitev nadomestil in avtorskih honorarjev za potrebe tega Pravilnika in delovanja

Zavoda pomeni obdelavo podatkov o prijavljenih AV delih, obdelavo podatkov o
uporabljenih AV delih, obradunavanje nadomestil in a*orskih honorarjev v skladu z
dolodili tega Pravilnika, ustrezno alociranje nadomestil in avtorskih honorarjev za vsako

vlogo na vsakem uporabljenem AV delu ter oblikovanje ustreznih rezelacij na podlagi

tega Pravilnika.



Zbiranje honorarjev in nadomestil ter stroEki Zavoda

3. dlen

vsa nadomestila, ki jih zavod zbira od zavezancev za platilo avtorskih honorarjev za
uporabo avdiovizualnih del v primeru kabelske retransmisUe (v nadaljevanju honorarji)
in nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del, ki se izvr5i pod pogoji
privatne ali druge lastne uporabe (v nadaljevanju nadomestila), se praviloma zbirajo na
enotnem radunu.

Morebitno uporabo vei razliinih ratunov zaradi zagotavljanja preglednosti ali iz
operativnih razlogov v sklopu svojih pristojnosti glede upravljanja kolektivne organizacije
dolodi svet zavoda, vendar pa mora pri porodanju skupsdinam Zavoda porotati o stanju
na vsakem to teh radunov posebei, finandno porodilo pa podaja zbirno, ne glede na to,
na katerem radunu se sredstva nahajajo.

Zavod lahko od zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil za tonsko ali vizualno
snemanje za opravljanje svoje dejavnosti porabi le toliko, kolikor zna5ajo dejanski stroski
za opravljanje dejavnosti Zavoda in najved toliko, kot je predvideno v letnem finandnem
nadftu, ki ga za vsako leto posebej potrduo skupSdine Zavoda (v nadaljevanju stroSki
Zavoda).

3.a

stroSki, nastali z aKivnostmi, ki imajo srednjerodni ali dolgoroini pomen za uveljavljanje
pravic na AV delih, se z namenom pravidnejse razporeditve med imetnike pravrc,
enakomerno, v enakih deleZih, v kolikor Svet zavoda ne odlodi drugaie, razmejujejo na
ved let, in sicer:

. stro5ki urejanja razmerij z reprezentativnimi skupinami uporabnikov in drugi
sistemski ali infrastrukturni stroSki, potrebni za udinkovito uveljavljanje pravic, se
razdelijo na ias, za katerega so se z nastankom teh stroikov uredila razmerja s
temi skupinami uporabnikov, vendar ne ved kot 10 let,

. stroSki pravdanja in postopkov za varstvo ali uveljavljanje pravic, brez postopkov
z izrednimi pravnimi sredstui ali postopkov pred ustavnim ali mednarodnimi
sodi5di, se razdelijo na 5 let,

. stroSki postopkov z izrednimi pravnimi sredstvi ali postopkov pred Ustavnim
sodi5dem ali mednarodnimi sodi5di, se razdelijo na obdobje l0 le!

. stroSki sistemskih postopkov, povezanih z dejavnostjo Zavoda AIpA, ne glede na
naravo teh postopkov, se razdelijo na 5 let

pri demer se prvo leto proporcionalnega dela stroskov, glede na posamezno kategorijo
razmejitve, obraiuna pri stro5kih tekodega leta, v katerem so stroiki nastali.



4. dlen

Stro5ki delovanja koleKivne organizacije se odStejejo od honorarjev in nadomestil,
zbranih v tekotem letu, v kolikor ta Pravilnik ne doloia drugate, pred oblikovanjem
naslednjih delilnih skladov:

. delilni sklad soavtorjev AV del, v katerem so honorarji, zbrani za kabelsko
retransmisijo pravic soavtorjev AV del,

. delilni sklad nadomestil, zbranih za privatno kopiranje in drugo lastno
reproduciranje, ki pripadajo soavtorjem AV del

. delilni sklad nadomestil, zbranih za privatno kopiranje in drugo lastno
reproduciranje, ki pripadajo izvajalcem, katerih izvedbe so uporabljene v AV delih

. delilni sklad nadomestil, zbranih za privatno kopiranje in drugo lastno
reproduciranje, ki pripadajo fi lmskim producentom,

nato pa se sredstva posameznega sklada v skladu z doloiili tega Pravilnika razdeluo med
upravifene imetnike pravic.

Skladi iz prejSnjega odstavka se formirajo raiunovodsko, zgolj za potrebe transparentne
oprave delitve zbranih honorarjev in nadomestil.

Splo5na naEela delitve

5. Cten

Zavod si bo prizadeval razdeliti avtorske honorarje, zbrane s kolektivnim uveljavljanjem
pravic na avdiovizualnih delih, med tiste upraviience, katerih avdiovizualna dela so bila

dejansko uporabljena (v nadaljevanju definirana uporaba), v kolikor ta Pravilnik ne
doloda drugade.

Doloiilo iz prejSnjega odstavka tega dlena se lahko smiselno omejuje z udejanjanjem
nafela smotrnosti, zaradi katerega se podatkov o uporabi, katerih obdelava bi bila

stroikovno neekonomitna ne obdeluje, prav tako pa se dolotilo iz predhodnega

odstavka ne uporablja glede presoje primernosti oz. ustreznosti dolodiwe vzorca

radiodifuznih organizacij, katerih sporedi uporabljenih AV del se uporabljajo za delitev
honorarjev, zbranih za kabelsko refansmisijo pravic soavtorjev AV del.

Upraviienci

6. dlen

Upravitenci do zbranih avtorskih honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del so
. soavtorji AV del ali njihovi pravni nasledniki:

o ki svojih pravic s pogodbo o filmski produkciji za dela, nastala ali prvid

objavljena do vkljuino aprila 1995, niso prenesli na filmske producente,
in/ali



o ki so si za dela, nastala ali prvid objavljena po vkljuino maju 1995 izrecno
pridriali pravico do kabelske retransmis'rje;o filmski producenti ali njihovi pravni nasledniki, na katere so bile pravice

prenesene bodisi s sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji ali preko zakonske
domneve o prenosu za AV dela, ki so nastala ali bila prvii priobiena javnosti po
vkljuino maju 1995;

Do nadomestil za tonsko ali vizualno snemanje so upravideni tisti soavtorji, izvajalci in
filmski producenti, ki so sodelovali pri nastanku pri Zavodu registriranega
avdiovizualnega dela in ki so v obdobju petih let po zakljuiku obradunskega obdobja, v
katerem so bila ta nadomestila zbrana, Zavodu posredovali podatke, potrebne za
izpladilo, kakor tudi tisti upravidenci, ki jih Zavod zastopa na podlagi pogodb in
sporazumov, sklenjenih z drugimi kolektivnimi organizacijami ali zdruZenji.

7. dlen

Izradunana individualna nadomestila inlali honorarji predstavljajo bruto honorar, ki pa se
glede na stroSke obdelave in nakazila izplata imetniku, ko honorarji in/ali nadomestila
presegajo najniZji znese( ki ga doloda in najmanj na spletni strani Zavoda objavi svet
zavoda (v nadaljevanju cenzus).

Cenzus iz prej5njega odstavka mora biti niZji od 30 EUR.

Neznani upravitenci

8. dlen

Zavod zbrane honorarje in nadomestila upravidencev, ki Zavodu niso posredovali
podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogote v skladu z veljavno zakonodajo opraviti
izpladilo, ali za katere ni bilo mogode pridobiti druge, za izpladilo potrebne
dokumentacfle ali pa jih Zavod ne zastopa na podlagi pogodbe ali sporazuma,
sklenjenega z drugo kolektivno organizacijo ali zdruZenjem, rezeruira za obdobje petih
let po zakljuiku obradunskega obdobja, v katerem so bili honorarji in nadomestila
zbrani.



KABETSKA RETRANSMIST'A AV DEL

Delitev honorarjev, zbranih za kabelsko retransmisijo AV del

9. dlen

Posamezna kabelska retransmisija AV dela se vrednoti (toikuje) po Stirih kriterijih:
o po vrsti AV dela,
. po trajanju AV dela,
o po uporabi AV dela v dasovnem pasu, v katerem je bilo AV delo radiodifuzno

oddajano,
o po faktorju gledanosti TV programa, v katerem je bilo AV delo radiodifuzno

oddajano.

Vrednost ene todke se dolodi tako, da se celoten znesek honorarjev, zbranih za kabelsko
retransmisuo AV del, deli s se5tevkom vseh toik vseh radiodifuzno oddajanih AV det v
programih radiodifuznih organizacij v \rzorcu, AV delu pa posledidno za posamezno

radiodifuzno oddajanje v programu radiodifuzne organizacue v vzorcu pripada bruto
honorar v vrednosti individualnega sestevka za AV delo, pomnoZenega z vrednostjo
todke.
Upravidenci do honorarja za kabelsko retransmisijo posameznega AV dela pa si glede na

doloiila o delitvi, dolodena s tem Pravilnikom, razdel'ljo sredstva, ki po doloiilih tega
Pravilnika na podlagi kabelske retransmisue pripadajo posameznemu individualnemu AV
delu.

ToEkovanje AV dela po kategoriji

10. dlen

Vsako ustrezno prijavljeno AV delo se toikuje glede na vrsto:

KINEMATOGMFSKI FILMI
filmi, ki so bili premierno kinematografsko prikazani in distribuirani
v RS in sicer vsaj sedem dni z najmanj eno projekcfo dnevno, ne

na zvrst in Zanr (iqrani, dokumentarni, animirani, ...

TELEVIZUSKI FILMI
ne glede na a/rst, format in Zanr (igrani, dokumentarni, animirani,
namenski, vkljudno s TV dramami, priredbami gledaliSkih predstav,
TV mini seriiami/nadalievankami z do vkliudno 10 deli, ...
TELEVIZIJSIG AV DELA 1

dokumentarne in igrane serue, nanizanke, nadaljevanke, ... - do
30 delov na sezono in nad 10 delov v celoti



E.

TELEVIZIJSKA AV DELA 2
nadaljevanke in nanizanke nad 30 delov na sezono in do 100 delov
na sezono; televizijski Sovi; posnetki koncertov, gledaliskih predstav, 1

F.
TELEVIZIJSKA AV DELA 3
nadaljevanke in nanizanke nad 100 delov na sezono, .

0,5

G. REKLAMNI FILMI 0,1

H.
DRUGA AV DELA
reZirani, zakljuieni prispevki in uvodniki (5pice) za magazinske in 0r1

V kategorizaciji AV del niso zajeta lastna oddajanja RW organizacij, ki
izvedbe predstavljajo zgolj AV realizacijo ali kolaZ AV del, in kot take ne
varovana AV dela.

AV delu, ki je imelo wetovno TV premiero v TV programu, ki ga na teritoruu R Sloven'rje
izdaja v R Sloveniji registrirani izdajatelj TV programa, se Stevilo todk podvoji.

Totkovanje AV dela po trajanju

11. ilen

Vsaka sekunda trajanja posameznega AV dela se obraduna kot I obraiunska todka.

To.kovanje uporabe AV dela po iasovnem pasuf
v katerem je bilo AV delo radiodifuzno oddajano

12. ilen

zaradi svoje
sod'rjo med

de je AV delo predvajano v dveh ali vet dasovnih pasovih, se pri obradunu upoiteva
dejanski das predvajanja v razlidnih pasovih.

02:00 - 06:59
07:00 - 15:59
16:00 - 18:59
19:00 - 22:59
23:00 - 01:59



ToEkovanje po faktorju gledanosti TV programa,
v katercm je bilo AV delo radiodifuzno oddajano

13. Elen

Zaradi stroSkovne utinkovitosti se upo5tevajo AV dela v sporedih tistih radiodifuzno
oddajanih televiz'rjskih programov, katerih gledanost v Republiki Sloveniji v posameznem
mesecu dosega vsaj 2 o/o celotne gledanosti. W programi so raarrSieni po razredih in se
toikujejo na naslednji naiin:

14. ilen

Pri delitvi honorarjev se za imetnike pravic na AV delih, nastalih ali prvid javno
priobdenih do vkljudno aprila 1995 domnevajo soavtorji AV dela, od vkljudno maja 1995

naprej pa filmski producenti, v kolikor imetnik pravice Zavodu AIPA s predloZitvijo

ustreznih listinskih dokazil ne izkaZe drugade.

Za reSevanje zahtevkov iz prej5njega odstavka se smiselno uporabljajo dolodila tega
Pravilnika o re5evanju sporov.

Delitev honorarjev za AV dela, nastala ali pl.iE
javno objavljena do vkljuEno aprila 1995

15. dlen

V kolikor imetniki pravic na AV delu, ki je nastalo ali je bilo prvid javno objavljeno do
vkljudno aprila 1995, pogodbe o filmski produkciji Zavodu ne bodo predloZili ali pa
pogodba o filmski produkciji deleZev delitve ne bi opredeljevala ali z njo pravice za
radiodifuzno reBansmisijo v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del ne bi bile
prenesene, se bodo taki avtorski honorarji razdelili med soavtorje avdiovizualnega dela v
razmerjih, ki bodo izhajali iz sporazuma med njimi.

V kolikor pa soavtorji Zavodu ne posredujejo dogovora o doloiiwi deleZev udeleZbe
posameznega soavtorja pri AV delu, se udeleZba soavtorjev na posameznem AV delu

todkuje na naslednji nadin:



V 
-primeru, da.,je znotraj posamezne kategorije ved soavtorjev (npr. ved glavnih

reziserjev ali ved piscev scenarUa pri AV delu), si v enakem razmerju razdelijo todke, ki
pripadajo tej kategoriji soavtorjev (npr. soreZiserjema AV dela pripada vsakemu po 6
toik).

skupni znesek todlq ki jih skupaj zberejo soavtorji scenarija oz. njegovih delov (pisec
scenarija, avtor priredbe, avtor dialogov) ne sme preseti 9 toik. V primeru soavtoqev
priredbe in/ali dialogov se todke za pisca scenarija ustrezno znllajo za 3 totke in/ali 2
toiki.

V primeru v sloven5dino sinhroniziranega tujega AV dela se soavtorska udelezba avtorja
slovenske priredbe ovrednoti s 3 todkami in sicer kot avtorja priredbe, glavni reZiser
irvirnika in glavni reZiser slovenske sinhronizacue pa si razdelita 12 todk v razmerju
80:20.

de je v filmu glasba razlidnih avtorjev, napisana posebej za AV delo, se honorarji delijo
med skladatelje posameznih skladb v razmerju trajanja avtorskih skladb v AV delu. v
kolikor Zavod s podatki o trajanju vseh skladb, napisanih posebej za AV delo, ne
razpolaga, se honorarji delijo med skladatelje filmske glasbe, napisane za to AV delo, v
enakovrednih deleZih.

Delitev honorarjev za AV dela, nastala ali prvit
javno objavljena od vkljuEno maja t99S naprej

16. dlen

ob upoStevanju domneve iz prvega odstavka prejSnjega ilena se bodo honorarji, delili
glede na deleie delitve, doloiene s pogodbo o filmski produkciji, v kolikor bo ta za dera,
nastala ali prvid javno objavljena od vkljudno maja 1995 naprei, doloiala drugade, kot
pa dolota navedena domneva.

V primeru, da pogodba o filmski produkciji ne doloia drugade, se bodo sredstva, ki po
dolodilih tega Pravilnika na podlagi kabelske retransmis'rje pripadajo posameznemu
individualnemu AV delu, razdelila upravidenim filmskim producentom.



17. Elen

V kolikor ni mogode dolodite nataninega datuma izdelave ali prve objave AV dela v letu
1995, ki je pomemben za delitev nadomestil v skladu z dolodili prejSnjih dveh ilenov, se

upoSteva, da je AV delo nastalo oziroma bilo prvii objavljeno pred aprilom 1995.

17a. dlen

Honorarji za kabelsko retransmisijo AV del, nastalih ali prvit objavljenih po aprilu 1995,

ki jih ni bilo mogode razdeliti upraviienim imetnikom pravic, se po preteku zastaralnih

rokov razdelijo na dva enaka dela, ki so odvedeta v sklad soavtorjev in sklad filmskih
oroducentov.

PRTVATNO IN DRUGO LASTNO REPRODUCIRANJE

Naiin deliWe

18. dlen

ZASP opredeljuje osnovni nadin delitve med a*orje (40o/o), ianajalce (30o/o) in filmske
producente (300/o), pri demer pa na vsakem od teh deleZev pafticipirajo imetniki pravic

razlitnih ustvarjalnih zvrsti (literati, glasbeniki, AV upraviienci...), zaradi desar

predstavlja delilno maso za vsako posamezno kategorijo AV upraviiencev tisti znesek

nadomestil, ki bo za posamezen deleZ (glede na dogovor z imetniki pravic ostalih

ustvarjalnih zvrsti, ki participirajo na istem deleZu) pripadal todno delilni kategorui AV

uoravidencev.

19. tlen

Zaradi nezmoinosti ugotavljanja dejanske uporabe AV del se nadomestila delijo med

upravidene imetnike pravic, ki so Zavodu ustrezno prijavili svoj repeftoar, na naslednji

natin:
. 507o sredstev, namenjenih posamezni kategor'rji upraviiencev, se razdeli glede na

uporabo AV del, ki je ugotovljena za potrebe delitve honorarjev za kabelsko

retransmisijo AV del,
. 50o/o sredstev, namenjenih posamezni kategoriji upravidencev, pa se razdeli glede

na pr'rjavljeni repertoar, in sicer glede na seStevek zmnoZkov toE( pridobljenih v
skladu z uporabo dolodil tega Pravilnika za:

o trajanje AV dela,
o kategorijo AV dela,
. faKor udeleZbe individualnega imetnika pravice pri posameznem AV delu.



Vrednost todke se izraiuna tako, da se zbrana nadomestila za posamezno kategoruo
upraviiencev (soavtorji, izvajalci, filmski producenti) del'rjo s seitevkom todkovan3a
ustrezno prijavljenih AV del v posamezni kategorui imetnikov pravic, ki so bila izdana,
priobEena javnosti ali dana v prodajo do vkljudno leta, za katerega se opravlja obratun.

obraiun se opravi za vsako kategorijo imetnikov pravic na AV delih (soavtorji, izvajalci,
katerih izvedbe so uporabljene v AV delu, filmski producenti) posebej in sicer za delei
nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje, ki posamezni kategoriji
imetnikov pripada v skladu z doloiili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (zAsp).

ToEkovanje AV dela po trajanju

20. dlen

Vsaka sekunda trajanja posameznega AV dela se obraduna kot 1 obradunska toika.

ToEkovanje AV dela po kategoriji

21. dlen

Vsako ustrezno prijavljeno AV delo se toikuje glede na vrsto:

filmi, ki so bili premierno kinematografsko prikazani in distribuirani v
RS in sicer vsaj sedem dni z najmanj eno projekcijo dnevno, ne glede
na zvrst in Zanr (igrani, dokumentarni, animirani, ...

ne glede na zvJst, format in Zanr (igrani, dokumentarni, animirani,
namenski, vkljudno s W dramami, priredbami gledali5kih predstav, W

dokumentarne in igrane serfe, nanizanke, nadaljevanke,
30 delov na sezono in nad 10 delov v celoti

KMTKI GLASBENI VIDEOFILMI

nadaljevanke in nanizanke nad 30 delov na sezono in do 100 delov na
konceftov, qledali5kih predstav, ...

TELEWZIJSKA AV DELA 3
in nanizanke nad 100 delov na sezono, ...

REKLAMNI FILMI
DRUGA AV DELA
reZirani, zakljudeni prispevki in uvodniki (Spice) za magazinske in druge

$d-



V kategorizaciji AV del niso zajeta lastna oddajanja RTV organizacij, ki zaradi svoje

izvedbe predstavljajo zgolj AV realizacijo ali kolaZ AV del, in kot take ne sod'tjo med

varovana AV dela.

AV delu, ki je imelo svetovno TV premiero v W programu, ki ga na teritoriju R Slovenije

izdaja v R Sloveniji registrirani izdajatelj TV programa, se 5tevilo totk podvoji.

Totkovanje udeleZbe individualnega imetnika pravice pri posameznem AV
delu

22. dlen

UdeleZba posameznega izvornega imetnika pravice pri posameznem AV delu se todkuje

glede na kategorijo oz. vrsto imetnika pravice na AV delu (soavtor, izvajalec, filmski

producent) in glede na udeleZbo izvornega imetnika pravice v posamezni kategoriji.

A. Soavtorji AV dela

V kolikor soavtorji Zavodu AIPA ne posredujejo dogovora o doloditvi deleZev udeleZbe

posameznega soavtorja pri AV delu, se udeleZba soavtorjev na posameznem AV delu

todkuje na naslednji natin:

V primeru, da je znotraj posamezne kategorije vet soavtorjev (npr. ved g-lavnih

reZiserjev ali ved-piscev sc-enarija pri AV delu), si v enakem razmerju razdelijo todke, ki

pripadajo tej kategoriji soavtorjev (npr. soreZiserjema AV dela pripada vsakemu po 6
todk).

skupni znesek tod( ki jih skupaj zberejo soaworji scenarija 91. njegovih delov (pisec

scenarua, avtor priredbe, avtor dialogov) ne sme presedi 9 todk. v primeru..soavtorjev

priredbl in/ali dialogov se toike za pisca scenarija ustrezno znilajo za 3 todke in/ali 2

todki.

V primeru v slovenidino sinhroniziranega tujega AV dela se soavtorska udeleZba avtorja

slovenske priredbe ovrednoti s 3 todkami in sicer kot aforja priredbe, glavni re|iser
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izvirnika in glavni reZiser slovenske sinhronizacije pa si razdelita 12 totk v razmerju
80:20.

de ie v.filmu glasba razlidnih 9$o.!"v napisana posebej za AV dero, se honorarji derijo
med skladatelje posameznih skladb v razmerju trajanji avtorskih skladb v AV delu. v
kolikor Zavod AIPA s podatki o trajanju vseh lkbdb, napisanih posebej za nv aeo, ne
razpolaga, s5 folgr.arji delijo med skladatelje firmske glasbe, napisane za to Rv oeto, v
enakovrednih deleZih.

B . Izvajalci, katerih izvedbe so uporabljene v AV delu

v kolikor izvajalci Zavodu AIpA ne posredujejo dogovora o doloaitvi deleZev udelezbe
posameznega izvajalca pri AV delu, se izvajalcem glede na njihovo udeleZbo v AV delu
podeli ustrezno 5tevilo todk glede na njihovo vlogo:

Kot glavna.vloga 5teje vloga, ki je nosilna za tiste, ki niso
glavne in dopolnjujejo glavne vloge. Za epizo v zgolj enem
nadaljevanju veddelnega AV dela ali vloga v n

v primeru sinhroniziranega tujejezidnega AV dela se izvajalska udelezba izvajarca
slovenske priredbe ovrednoti ta-ko, da si lzvorni izvajalec in izvajalec slovenske pii[ou.
razdelita todke v razmerju 50:50.

V primeru dvoma Stejejo za ianajalce, katerih izvedbe so uporabljene v AV delu, tisti, ki
so ustrezno navedeni v uvodni inlali odjavni 5pici AV dela.

C. Filmski Droducenti

v kolikor filmski producenti Zavodu AIPA ne posredujejo dogovora o doloditvi deleZa
udeleZbe posameznega producenta pri AV delu, se udeleZbe filmskih producentov na
posameznem AV delu toikujejo na naslednji naiin:

glasbeni, plesni inlali pevski iarajalci, kaskaderji,

IZ



Dinamika Erpanja

23. dlen

Nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje se bodo zaradi svoje specifidne

narave in posleditne nezmoZnosti uporabljanja dejanske uporabe glede na moZnost

zahtevkov upravidencev, ki bodo svoja AV dela in udeleZbo pri AV delih prijavili pozneje,

praviloma drpala na naslednji naiin:
. ob delitvi sredstev iz leta, v katerem so bila zbrana nadomestila, se izplaia 40olo

nadomestil (prva faza),
. leto po pwi fazi se izplada 30olo,

. dve leti po prvi fazi se izplaEa 10o/o,

. tri leta po prvi fazi se izplada 10olo,

. po izteku zastaralnih rokov za zahtevke individualnih imetnikov pravic se izplaEa

I0o/o.

Posamezna skupSdina lahko sprejme tudi drugaino dinamiko drpanja sredstev,

namenjenih svojim imetnikom pravic.

Poraiuni

24. ilen

v vsaki fazi irpanja nadomestil iz prej5njega tlena se glede na nove prijave AV del in

upraviiencev izvede ponovni obratun nadomestila (v nadaljevanju poraiun), pri demer

se vrednosti Ze obradunanih nadomestil ustrezno preraEuna v skladu s pravili delitve

nadomestil in s tem izvedejo pozitivne ali negativne korekcije osnovnega obraduna

nadomestil.

Poraiun iarede korekcijske popravke tako na ravni registriranega AV dela kot poslediino

tudi na individualni ravni za vsakega posameznega upravidenca.

Morebitna prepladila posameznemu individualnemu upravitencu se pobotajo z bododimi

nadomestili tega upravidenca.
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Obvestila o prejetih nadomestilih

25. dlen

Zavod bo vsem imetnikom pravic, ki so posredovari svoje kontaktne podatke (v
nadaljevanju upraviienci), in bodo ob uporabi pravir o deritvi, dorodeni s tem
Pravilnikom, delezni honora.rje.v in/ali nadomestil preko spletnegl r"giG nv o.r
zagotovil dostop do individualnih podatkov l dosezenih honorarjih infali nalomestilih.

Tiste imetnike, ki bodo dosegri znesek honorarja inlali nadomestila nad cenzusom, bo
obvestil o vi5ini prejetega honorarja inlali nadomestila, druge imetnike pa-re n. njiriouo
izrecno pisno zahtevo.

PodrobnejSa seznanitev z individualnim obraiunom je moZna na naslednje naiine:o prek spletnega portara (Register AV der, dostopen s predhodno pridobitvijo
uporabni5kega imena in gesla)

. osebno na Zavodu po telefonski ali pisni predhodni najavi. pisno po po5ti po predhodni telefonski ali pisni zahtevi.

IzplaCila honorarjev in/ali nadomestil

26. dlen

Zavod bo honorarje in/ari nadomestira upraviiencem izpradar v roku 30 dni po
odpoSiljanju obvestil o prejetih honorarjih inlali nadomestilih, svet zavoda pa lahko
dolodi tudi toino doloden rok za izplaiilo in ta rok objavi na spretni strani Zavoda.

Honorarji in/ali nadomestila upravidencev, ki Zavodu do roka za izpladilo honorarjev
inlali nadomestil ne bodo posredovali podatkov, potrebnih za izvedbo izpladila, se bodo
hranila na radunu Zavoda najdlje 5 let, nato pa se bodo v skladu z dolodili statuta
Zavoda odvedla v ustrezen sklad.

Pritoibeni postopek

27. Elen

Pritozbe zoper individualno obvestilo o prejetih honorarjih in/ali nadomestilih je mogode
vloziti do roka, ki ga v obliki fiknega datuma za vsak obradun oz. izpladiro porluo"j
dolodi svet zavoda in je izrecno naveden na obvestilih o prejetih honorarjih inlari
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nadomestilih ter na spletni strani Zavoda AIPA, ali po lastni diskecijski pravici sveta

zavoda 5e tudi na drug naiin.

Rok iz prej5njega odstavka mora biti doloten tako, da znaia najmanj 30 dni od datuma

oddaje obvestila o prejetih honorarjih in/ali nadomestilih na po5to'

PritoZba se lahko vloZi zaradi:
. napaine uporabe kriter'rjev za doloditev todk za pritoZnika ali AV delo, pri katerem

pritoZniku pripada ali bi mu moralo pripadati honorar in/ali nadomestilo;

. napatnega izraduna individualnega honorarja in/ali nadomestila;

PritoZba mora biti pisna in obrazloZena, v kolikor je to mogode, pa mora pritoinik

pritozbi priloziti tudi dokaze ali pa podati vsaj konketne dokazne predloge, s katerimi

utemeljuje svojo PritoZbo.

V kolikor svet zavoda o pritozbi ne odlodi korespondenEno, lahko na sejo sveta, v kolikor

oceni, da je to potrebno, povabi tudi pritoznika, ki na poziv sveta podrobneje pojasni ali

utemelji svojo Pritoibo.

odloiitev o pritozbi svet zavoda izda pisno najpozneje v roku 30 dni po sprejemu

odlodiWe.
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PRAVNA SREDSWA

28. dlen

Zoper odloditev sveta zavoda rahko pritoZnik v g dneh poda pritozbo na strokovni sver,vendar pa lahko v pritoZbi navaja nova dejstva in dokaze samo, v korikor izkaze, da jih
brez svoje krivde ni moger navajati in predioziti ze v pritoZbenem postopku pr"a 6*,o..n
zavooa.

strokovni svet o pritoZbi odroii najpozneje v roku 30 dni, odroditev o pritoZbi pa je
dokondna.

29. dlen

o pritoZbah, ki se nanaSajo na kategorizacuo AV der, identifikacijo uporabe AV der ari na
kategorizacijo udereZbe pritoZnika pri AV deru rahko na zahtevo sveta zavoda svoje
mnenje poda Komisija za kategorizacuo AV der in re5evanje sporov pri strokovnem svetu(v nadaljevanju Komisija), vendar pa v tem primeru dlani Komisije ne smejo sodelovati vpritoZbenem postopku, kjer jih pri odlodanju o pritoZbi nadomestuo nadomestni dlani za
Strokovni svet.

V primeru, da svet zavoda pri wojem odrodanju zahteva mnenje Komisue, mora biti to,
skupaj s poimensko navedbo iranov Komisije, ki so soderovari pri podaji mnenja, izrecno
navedeno v obrazloZitui odloditve o pritoZbi.

30. dlen

Uspe5ne pritoZbe na prui obradun in njegove poradune ne zadrzijo nakazir obradunanih
honoradev inlali nadomestir in se ustrezno obderajo ter upostevajo ob nasrednjem
poradunu obraiuna honorarjev inlali nadomestil.

Za uspeSne pritoZbe na kondni poradun se v dasu zastararnih rokov sredstva za
morebitna izpladila na podragi popravka individualnega obraduna izloti iz nerazporejenih
sredsteq rezerviranih za naknadne zahtevke neznanih upravidencev.

Konina dolo6ba

31. dlen

adomestila, zbrana od vkljudno L I.2OL2
zdeljena sredstva uporabljajo v trenutku, koi preko individualnih imetnikov pravic

mestil za privatno kopiranje in drugo

lo



lastno reproduciranje iz 19. dlena, spremenjene na sejah skupSdin dne 4. 4, 2013, pa se
uporabljajo za delitev nadomestil, zbranih za privatno kopiranje in drugo lastno
reproduciranje, ki jih bo Zavod AIPA pridobil po 4.4.20L3,

Dolodbe o delitvi nadomestil ialajalcem za sinhronizirana tujejezidna AV dela med
izvorne izvajalce in iarajalce slovenske priredbe v razmerju 50:50 se uporabfajo za
nadomestila, zbrana po 1. 1. 20141.

Doloiili zadnjega odstavka 10. dlena ter zadnjega odstavka 21. ilena tega Pravilnika se
uporabljata za delitev honorarjev in nadomestil, ki bodo zbrana od 1. 1. 2016 naprej.

V Ljubljani, dne 1. 7. 2016 Klemen Dvorn
predsednik Sveta

E *,"*,,".""*"
nvlofjar, Ev6trlcev In po0rrcanlov
svdiovlzoB nrh drl gloYrntlr

I obvezna razlaga v zvezi z dopolniwijo iz predzadnjega odstavka 22. tlena, razdelka B, ki jo je na svoji seji dne 14. 2.

2014 sprejel Svet zavoda AIPA.
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