
Skupsdina AIPA, k.o. (v nadaljevanju AIPA), je na svoji skup6dini dne 10' 7' 201E na podlagi

doloEil 3. alineje 1. odstavka 25. dlena Zakona o kolektivnem upravlianju avtorske in

sorodnih pravic (ZKUASP) sprejela naslednja

PRAVILA O DELITVI ZBRANIH AWORSKIH HONORARJEV IZ

NASLOVA PRAVICE RADIODIFUZNE RETRANSMISIJE V PRIMERU

KABELSKE RETRANSMISIJE AWORSKIH DEL

Uvodne doloEbe

l. dlen

Vsi izrazi uporabljeni v teh pravilih, ki so izrazeni v moski obliki, veliajo tudi za Zensko obliko

zapisa.

Posamezni izrazi, uporabueni v teh Pravilih, imajo naslednji pomen:

- izraz Dpravica kabelske retransmisije( se v teh pravilih uporablja kot okr4sava za
pravico radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske retransmisije avtorskih del;

- izraz )avtorski honorar<< se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za p hodke iz
naslova uporabe avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic;

- izrazi >avlorska pravica<, Dsorodne pravic6(, Davtorsko delo( in )predmet sorodne
pravice( imajo isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;

- izraz )avtorska pravica< se v teh pravilih uporablia kot enohi izraz za avtorsko in

sorodne pravice;

- izraz )avtorsko delo( se v leh pravilih uporablja kot enotni izraz za avtorsko delo in
predmet sorodne pravice, ki jih AIPA upravlja skladno z dovolienjem pristojnega

organa;

- Eraz >pravidno nadomestilo( ima isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in

sorodns pravice;

- izrazi )soavtor avdiovizualn€ga dEla(, Dizvajalec( ter )filmski producent( imajo isti
pomen kot v zakonu, ki ureja'avtorskEinsorodnspHvicef

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

- )ZASP( je Zakon o avtorski in sorodnlh pravicah (Uradni list RS, St. 16/07 - uradno
preci$deno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 - ZKUASP);

- izraz )imetnik oziroma imetnica pravic (v nadaljnjem besedilu: imelnik pravic)( le
avtor, izvajalec, filmski producent in vsaka druga oseba, razen kolektivne
organizacije, na katero so bile z zakonom, pogodbo ali drugim pravnim poslom

prenesene posamidne matcrialne avtorske pravice in druge pravlce avtorja ali
sorodne pravice, ali ki ie na podlagi pogodbe ali drugega pEvnega posla ali zakona
upravil€na do avtorskega honorarja;

- izraz Dpristojni organ< je Urad Republike SlovenUe za intelektualno lastnino;

- izraz >register< je register na podlagi zakona, ki ureja statusno obliko pravne osebe,
ki je kolektivna organizacija;



Eraz >repertoar( je seznam avlotskih del, na katerih koleKivne organizacua alineodvisni subjekt upravjanja upravlja avtorske pravice;

:ffiri:',"r*o,. 
mesto( je zakliud€na mnolica iomensko povezanih javno dostopnih

2. 6len

Ta Pravlla urejajo nadin razdeljevanja avtorskih
retransmisije avtorskih del, ki jih AlpA zbira na
dovoljenja pristqnega organa.

3, ilen

Ta Pravira se za vse imotnike pravic, ki so upravideni do zbranrn avtorskih honorarjev iznasrova pravice kaberske retransmisije avtorskih der v skradu z verjavno zakonodajo in aktiAIPA, uporabljajo enako ne glede na morebitno dlanstvo v AlpA.

Delitev avtorskih honorarjev za potreb€ teh p
prijavljenih avtorskih detih, o njlhovi uporab
skladu z dotodili teh pravil in ZKUASP,
podrodje avtorskega prava in/ali upravljanja a

4, dlen

Kadar avtorskih honorarjev ni mogode dodeliti, AlpA te zneske vodi na lodenem racunu(nedodeljeni avtorski honorarji).

AIPA izvede vse ukrepe za identifikacijo in rociranje imetnika pravic s pregredom podatkov oimetnikih pra'c, evidence elanov in imetnikov pravic ter drugih podatkov, ki soji na vouo.

poteku roka iz drugoga odstavka 34. dlena
, in kolektivnim organizacijam, s katerimi ima
go informacije o avtorskih delih, za katere

ocirati.

Informaciia iz prejsnjega odstavka vsebuje naslednje podatke, 6e AtpA z njimi razpolaga:- nastov avtorskega dela;
- osebno imo imetnika pravrc;
- ime ali firmo zaloZnika, filmskega ptoducenta ali proizva.lalca fonogramov in- katero koli drugo Informacijo, ki bi tahko prispevala k ugotoviVi imetnika pravic.

de A|PA tudi po izvedenih vseh potrebnih ukrepih i. drugega in trerjega odstavka tega drenaimetnika pravic ne mor€ identifichati ari rocirati, obyavi informaciyo iz iregega odsh;ka;g;
dlena na svojem spletnem mestu najpozneje v enem bru po izteku trimosednega roka iztretjega odstavka tega Itena.

honorarj€v iz naslove pravice kabelske
podlagi dololb ZASp in ZKUASp ter



ee avtorskih honorarjev kljub vsem izvedenim ukrepom ni mogode dodeliti, se po treh letih

od konca poslovnega leta, v kater€m so bili pobrani, in pod pogoji iz drugega' tretjega in

petega odstavka tega elena, Stele, da so li zneski nerazdeljeni (nerazdelieni avtorski

honorarji).

Zbiranje avtorskih honorarJev

5. Elen

vsi avtorski honorarii, ki jih AIPA zbira od zavezancev za pladilo avtorskih honorarjev lz

naslova ptavice kabelske retransmisiie avtorskih del se zbirajo na lodenem radunu po

poslovnih lEtih, za katera so bili zbrani'

Splo5na nadela delitve

6. 6len

Ta pravila upostevajo dojansko uporabo posamemega avtorskega dela, kadar je lo mogo6€

in ekonomsko upravideno gl€de na stroike spremlianja deianske uporabe'

Upravi6encl

7, elen

Do avtorskega honorarja iz naslova pravica kabelske retransmisije avtorskih del so

upravlceni imetnikl te pravice (v nadaljevanju kot upravidenci).

AIPA podatke o imehi5tvu pravic pridobiva iz:

- pooblastil imelnikov pravic, pri demer mora biti imetnisfuo pravic dokazano z ustrezno

listinsko dokumentacilo;
- postopka identifikacije in lokacije imetnikov pravic;

- pooblastil, pogodb in sporazumov o zastopanlu, sklenlenih z drugimi kolektivnimi

organizacijami ali zdruZenji;

- repertoarja AIPA.

Ce upravidenci AIPA ne sporodijo podatkov o svojih avtorskih delih, bo AIPA avtorske

honorarje delila na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga ali jih je oziroma bo pridobila v
postopku obravnavanja nedodeljenih avtorskih honorarjev, kije doloden v ZKUASP.

8. 6len

V primeru spora o imetnistvu materialne avtorske pravice oziroma upraviEenosti do

avtorskega honoraria AIPA zadrZi izpla6ilo avtorskega honorarja za spomo aviorsko pravico

do sporazumne regitve spora ali do zadasne odbeitve sodisda oziroma do pravnomodne

v



sodne odbdbe, pri demer AlpAsporov. rawa skladno s Pravilnikom o resevanju dvolnih prijav in

9. Clen

Dodeljeni avtorski honorarji predstavljajo bruto honorar in s,honomrja izpradajo na podLsiobvostit; p,"j;il';;;nil ;:"::f;;:"^""m 
do avrorskesa

Delilna masa

10.6len

se dolodi tako, da se od zbranih avtorskih
smisije avtorskih del in prihodkov, pridobUenih
vanja AlpA, ki so nastali pri oziroma zaradi

delu in morebitne rezervacUe za poznejsa
amenske sklad€.

za obrikovanje in deritev delirne mase je odgovoren direktor ArpA oziroma po njegovempoobrastiru strokovna sruzba ArpA u .rt"or- " t"ii-pl"ii o doritvi, pri demer se privsakokratni delitvi upostevajo le dejansko zbrana sreOstva.

raMdencem se hranijo na lofunem radunu do
do posameznih

. 

podlagi prejetih

11. 6ten



V kolikor ni mogode doloditi natandnega datuma nastanka ali prve objave avtorskega dela v
letu 1995, ki !e pomemben za delitev avtorskih honorarjev v skladu z dolodili prejinjih
odstavkov tega 6lena, se uposleva, da je avtorsko delo nastalo oziroma bilo prvld objavljeno
pred aprilom 1995.

12, Elen

todkuie na naslednii nadin:

V primeru, da je znotraj posamezne kategorije vec soavtorjev (npr. ve6 glavnih reziserjev ari
ved piscev scenarija pri AV deru), si v enakem razmequ razdeluo to6ke, ki pripad;io t€j
kategoriji soavtorjev (npr. soreiiserjema AV dela pripada vsakemu po 6 todk) oziroma se
upostova rczmeiq ki ga prijavijo soavtorji.

Skupni znesek todk, ki jih skupaj zberejo soavtorji scenarija oz. njegovih delov (pisec
scenarija, avtor priredbe, avror dialogov) ne sme presedi I todk. v primeru soavtorjev
priredbe in/ali dialogov se todke za pisca scenarija ustrezno zniiajo za 3 todke in/ali 2 todfl.

V primeru v slovenSdino sinhroniziranega tujega AV dsla se soavtorska ud€lezba avtoria
slovenske priredbe ovrednoti s 3 lodkami in sicer kot avtorja priredbs, glavni reiiser izvknika
in glavni reziser slovensko sinhronizacije pa si razderita 12 to6k v razmerju g0;20.

ce je v filmu glasba razriEnih avtorjev napisana posebej za AV dero, se honorarjr delijo med
skladatelje posameznih skladb v razmerju trajanja avtorskih skladb vAV delu. v kolikorAlpA
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 delezir
oziroma v delezih, ki jih medsebojno dogovorijo skladatelji fitmske glasbe (ali njihovi
zastopniki).

oziroma tockuie na naslednii nBdin:

glavni producent

7



filmskega producentia ved glavnih
razmerju razdetio todke, ki pripadaio
upoStevajo dele2i v odstotkih, fi jih

13. Clen
(doloCitev vrednosti todkG)

Vrednost posamezne todke se owednoti na nadin, da se delirna masa deri z vrednostjoseslevka todk vseh predvajanj avtorskih der v pos"r"r*rlire"nskem 
obdobjtr.

Vre
ln s orizacije (ovrednotenja) avtorskega dela.

ra (owednoti) po gthih kriterijih:

. po tr4anju AV dela avtorskega dela, 
la'

r po uporabl avtorskega dela v dasovnem
radtodifuzno oddajano,

pasu, v katerem je bilo avtorsko delo
o po faktorju gledanosti TV programa, v kalerem je bilo avtorsko delo radiodifuznooddajano.

Toakovanje avtorskega dela po wsti oziroma kategoriji

Avtorsko delo, se toCkuje glede na stodede vrste:

filmi, ki so biri premiemo kinematografsko pr <azani in distribuirani v

::i::i::,=y::tm dni z najmanj eno piojerciio oi"*",'""'goo"
l@imirani..i
ne glede na zvrst, format in Zanr (igrani, dokumentarni, animirani,

:T::iiljlg"o s rV dramami, priredbami sbaafisrih freJstav, w
@ovkludnorodeti;
dokumentame in igrane serjje, nanlzanke, nadaljevanke do vkljudno 30delov na sezono in nad 10 delov v celoti

nadaljevanke in nanizanke nad 30 delov na sezono in do 100 delov na
in gledalisklh predstav

nadaUevanke in nanizanke nad 100 dolov na sezono

I

I

q
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G. REKLAMNI FILMI 0,1

H.t

DRUGA DELA
relirani, zakljudenl prispevki in uvodniki (Spice) za magazinske in druge

oddaje ...

0,1

Avtorsko delo, ki je imelo svetovno TV premiero v TV programu, ki ga na leritoriju R

Slovenije izdaja v R Sloveniji registrirani izdaiate|j TV programa, se Stevilo todk podvoji,

To6kovanje avtorskega d6la po trafanJu

Vsaka sekunda trajania posameznega avtorskega dela so obra0una kot 1 obradunska toEka.

Todkovanje uporab€ avtorskega dela po casovnem pasu, v katerem je bilo avtorsko
delo radiodifuzno oddajano

0e je avtorsko delo pr€dvajano v dveh ali ved dasovnih pasovih, se prl obradunu uposteva
kategorua dasovnega pasu, v katerem se je predvajanje zadelo.

Todkovanje po faktotfu gledanosti TV programa,
v katerom je bllo aworsko delo mdlodifuzno oddajano

Zaradi stro5kovne udinkovitosti se upoitevajo avtorska dela v sporedih tistih radiodifuzno
oddajanih televizijskih progEmov, katerih gledanost v Republiki Sloveniji v posam€znem

obradunskem obdobju dosega vsal 2 % celotne gledanosti. TV programi so raanr5deni po

razredih in se todkujeio na naslednji nadin:

I V kuegorizaciji avtoBhh del niso zajeta avtorska dela, ki zaradi svoje izvedbe pr€dstavljajo zgolj AV
realizacijo ali kolaZ AV del (opr. informativne oddaje namenjene obveBdanju o aktualnih dogodkih s podroEja

politike, gospodarstva, kulture, Sporl4 verskih in drugih zadev, oni4a" ftzpra've, pogovori, infomutivne
r€portaZe h magazini, neposredni ali odloZeni in redakcijsko obdelani prenosi Ipormih, kulturnih, zabavnih in
verskih prircditev in dogodkov).

6 o/o ' 12 o/o
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14, Clen

A'PA vsakemu imetniku pravic, ki mu je avtorski honorar doderira ari izpradara, najmanjenkrat let1o posreduje informacije o:- obdobju, na katerega se nanasa izpladilo avtorskega honorarla;- avtorskih honorarjih, doderjenih imetniku pravrc, ra-zderlenin po posameznih pravicahin vrstah uporabe:
- avtorskih honorarjih, izpladanih imetniku pravic, razdeljenth po posameznih pravicah

in vrstah uporabe;
- odbitkih, povezanih s stroski poslovanja;
- odbitkih, povezanih z namenskimi skladi, 6e ie imotnik pravic dal soglasjei- vseh avtorskih honorarjih, ki so biti imetnik; pravic ze doderjeni, vlndar 5e niso biriizpladani, po posameznih obdobjih;
- kontaktnih podatkih imetnika pravic za namen njegove identifikacije.

AIPA zagotovi tujim korektivnim organizacijam, v imenu katerih upravrja pravice na podragi
sporazuma o zastopanju, najmanj enkrat letno v elehronski obliki informacije o:- avtorskih honorarjih, zbranih na podlagi sporazuma o zastopanju;- odbitkih, povezanih s stroSki poslovanja;

- odbiikih, povezanih z namenskimi skladi, de je tuja kolektivna organizacija dalasoglasje zanje;
- tem, komu ie bila dovoljena pravica do uporabe avtorskega dela, ki ga zajema

sporazum o zastopanju;
- sklepih, kijih je sprejela skup5dina, Ee so ti sklepi pomembni za upravlianje pravic po

sporazumu o zastopanju.

Podrobnejsa seznanitev z individuarnim obradunom je motna na nasrednje na6in€:- prek spletnega mesta (podatkovna baza AlpA, dostopna s predhodno pridobituijo
uporabniskega imena in gesla),

- osebno pri strokovni sluzbiAlpA po telefonskiali pisni predhodni najavi,- pisno po poiti po predhodni telefonski ati pisni zahtevi.

lzplacila avtorsklh honorarjev

15. Elen

AIPA bo avtorske honorarje upravidencem izpradara v roku 30 dni po odposirjanju obvestira oprejetih avtorskih honorarjev.

v primerih, ko upravidenci ArpA, do roka za izpradiro avtorskih honorarjev, ne bodoposredovari podatkov, potrebnih za izvedbo izpradira, bo ArpA avrorske honora4e hranira nalodenem radunu, skladno z dolocbami ZKUAS', ki urejajo postopek obravnavania
nedodelienih avtorskih honorarjev. 

8 lq
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Koncna dololba

16. €len

Ta pravila zadnejo veljati z dnem njihovega sprejetja na skupsdini AtpA.

z dnem sprejema teh pravir prenehajo veuati vsa druga pravira, kr urejajo pravila o deritvi
avtorskih honorarjev iz nasrova pravice radiodifi,Ene retransmisije v primeru r*berske
retransmisije avtorskih der, uporabrjati pa se zadnejo za deritev avto,skih honorarjev zbranih
v letu 2018.

V Ljubljani, dne 10. 7. 2018


