Na podlagi 1. odstavka 25. 6lena Zakona

o

kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih ,pravic

(ZKUASP)je Skup5Eina lPF, k.o. na svoji seji dne 23. 08. 2019 sprejela naslednja

PRAVILA O DELITVI NADOMESTIL PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV

Splolno doloEilo

!.

6len

lPF, k.o. redno, skrbno in natanEno dodeljuje in izplaEuje zbrana nadomestila med imetnike pravic
proizvajalcev fonogramov v skladu z doloEili ZKUASP, dovoljenjem Urada RS za intelektualno lastnino
in temi pravili.

Obralunsko obdobje

rJ

2.

flen

Obraiunsko obdobje po teh pravilih je koledarsko leto (od 1. 1. do 31. 12.)
Delilna masa

3.

Elen

lPF, k.o., zbira nadomestila lodeno za vsako pravico in vrsto uporabe. Zbrana nadomestila in prihodki
iz banEnih depozitov iz naslova upravljanja vsake posamezne pravice in posamezne vrste uporabe lPF,

k.o. razdeli najprej na dva enaka dela:
del, ki pripada imetnikom pravic izvajalcev in
del, ki pripada imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov.

-

:f

Nadalje se od dela zbranih nadomestil, ki pripada imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov, v
skladu s Pravili o stroskih poslovanja odSteje polovica stroikov kolektivne organizacije nastalih v zvezi
z upravljanjem te posamezne pravice glede na posamezno vrsto uporabe in tudi drugi stroiki

imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov, ki so nastali pri upravljanju te pravice glede na
posamezno vrsto uporabe (npr. ilanarine v krovnih organizacijah). Od tega preostalega dela pa se

lahko del sredstev nameni za Namenski sklad proizvajalcev fonogramov v skladu s Pravili o namenskih
skladih proizvaja lcev fonogramov.

Preostala nadomestila predstavUajo delilno maso zbranih nadomestil proizvajalcev fonogramov pri
upravljanju posamezne pravice glede na posamezno vrsto uporabe.

Nadomestila, pridobljena s strani tujih kolektivnih organizacij za imetnike pravic proizvajalcev
fonogramov, se vodijo loteno in se izplaEajo skladno s poro6ili o dodelitvi, ki jih lPF, k.o. posredujejo
tuje kolektivne organizacije, in se ne obravnavajo po postopku iz f. in 2. odstavka tega dlena. Ce
nastajajo strolki po tem odstavku, se jih lahko v tem znesku odb'rje. Od teh nadomestil se lahko tudi
odvedejo sredstva v namenske sklade, Ee tako doloEa sporazum o zastopanju s tujo kolektivno
organizac'rjo.
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4.

flen

v skladu s temi Pravili dodeli
(v
pravic
proizvajalcev
nadaljevanju tudi: upraviienci).
fonogramov
imetnikom
Delilna masa proizvajalcev fonogramov se

in

izplada upravidenim

Delitev

5.

€len

Osnovno naielo za razdeljevanje zbranih sredstev med imetnike pravic je naEelo dejanske uporabe,
kar pomeni, da si mora kolektivna organizac'rja prizadevati, da doseie delitev nadomestil, zbranih s
kolektivnim ypravljanjem sorodnih pravic, med tiste upraviEence, katerih fonogrami so bili dejansko
uporabljeni po podatkih, ki so jih lPF, k.o. posredovali uporabniki, ali pa jih je lPF, k.o. pridobil iz
prosto dostopnih in/aliverodostojnih virov (v nadaljevanju besedila: definirana uporaba).

primeru, da dejanske uporabe fonogramov ni mogote ugotoviti (v nadaljevanju besedila:
nedefinirana uporaba) ali pa bi bilo ugotavljanje uporabe in z njim povezano razdeljevanje
nadomestil, ob upoltevanju narave uporabe fonograma, stro5kovno nesmotrno, se bodo taka
nadomestila razdelila po tistih dolodilih teh Pravil, ki dolodajo delitev sredstev, zbranih na podlagi

Sele

v

c-

nedefinirane uporabe.
Znani upraviEenci

6.

ilen

lmetniki pravic, ki so upraviieni do zbranih nadomestil, so:
. proizvajalci fonogramov, ki so izdali fonograme, za katere so bila zbrana nadomestila

o

definirano

u

za

porabo, oziroma

tretje osebe, ki so upraviEene do nadomestila na podlagi prenosa pravic.

Znani upraviEenci so imetniki pravic proizvajalcev fonogramov, za katere so bila zbrana nadomestila
po definirani uporabi in za katere je lPF, k.o. pridobil podatke potrebne za dodelitev in izplafilo
nadomestilv obdobju petih let po zakljuEku posameznega obraEunskega obdobja, v katerem so bila

ta nadomestila zbrana.

qr.
Neznani upraviEenci

7.

flen

Neznani upravidenci so imetniki pravic proizvajalcev fonogramov, za katere lPF, k.o. v obdobju petih
let po zakljuEku posameznega obraiunskega obdobja, v katerem so bila ta nadomestila zbrana, ni
pridobil podatkov potrebnih za dodelitev in izplaEilo nadomestil.
lPF, k.o. za neznane upravidence nadomestila rezervira za obdobje

petih let.

lzplaEevanje upraviEencem

8.

Elen

Upravidencem se nadomestila, kijim pripadajo, izpladajo, ko preseiejo skupni znesek 5 EUR

2

jih kolektivna
kontu upraviEenca 5e pet let po tem' ko
Nadomestila, ki se ne izplaEajo, ostanejo na
organizac'tja dodeli u pravitencu'
tudi po petih letih ne doseie minimalnega
ee vsota zbranih in neizplaEanih nadomestil upraviEenca
petletne vsote
kolektivna organizacija opravi prenos
zneska

iz prvega odstavka tega

Elena,

nadomestil na raEun uPraviEenca'

Delitev nadomesti! proizvajalcem fonogramov

9.

Clen

se opravi
Delitev zbranih nadomestil po teh pravilih

v

razredih glede na vrsto uporabe

(v

v nadaljevanju'
nadaljevanju: reparticijski razredi), kot slOdi
uporabi
se opravlja na podlagi podatkov o definirani
Dodelitev iz posameznih reparticijskih razredov
fonogramov v preteklem obraEunskem obdobju'

s

Reparticijski razredi:

L,

Javna Priobiitev fonogramov

1.1

regijo'
obalno-krasko in Primorsko-notranjsko statisti[no

v

Razred 1.1.1.: obsega Gorenjsko, GoriSko,
radiodifuznega
javnega predvajanja fonogramov in sekundarnega
njem se 70 % nadomestil iz naslova
programov' ki
radijskih
%
80
podlagi sporedov

razdeli na
oddajanja, zbranih na navedenih obmoEjih,

in najbolj
najveEkrat sekundarno radiodifuzno oddajani'
slovenija'
programa, kiga izdaja Radiotelevizija
posluSanega radiodifuzno oddajanega radijskega

so na zgoraj navedenih obmoEjih

regijo. V njem se 70 % nadomestil iz naslova

statistiino
Razred 1.1.2.: obsega osrednjeslovensko
navedenem
radiodifuznega oddajanja' zbranih na
sekundarnega
in
javnega predvajanja
obmotjih
navedenih
zgoraj
na
go
programov'.ki so
"/" raai;;rih
obmo6ju, razdeli na podlagi sporedov
oddajanega

to*gr.ro,

{

in najbolj poslulanega radiodifuzno
najveikrat sekundarno ,idiodifrrno oddajani,
Slovenija'
,.a';rt .g. programa, ki ga izdaja Radiotelevizija
regije: savinjsko,. Zasavsko, Posavsko in Jugovzhodno
Razred 1.1.3.: obsega naslednje statistiEne
in sekundarnega
iz nastov"a'javnega predvajanja fonogramov
Slovenijo. V njem se 70 % nadomestil
80 % radijskih
podlagi
sporedov
navedenin o[moejin, razdeli na
radiodifuznega oddajanja, zbranih na
in
nalveEkrat sekundarno radiodifuzno oddaiani'
programov, ki so na iair^i navedenih- oUrofiirt
Radiotelevizija
radijskega programa' ki ga izdaja
najbolj poslusanega ,IUioaitrrno oddajanega
Sloven'tja.

nadomestil
in Pomursko statistieno regijo' V njem se70%
Razred 1.1.4.: Obsega KoroSko, Podravsko
oddajanja' zbranih na

in se1unaarnega radiodifuznega
iz naslova javnega predvajanja fonogramov
na zgoraj navedenih
podlagi sporedov 80 % radijskih programov' ki so
navedenih obmoEjih, razdeli na

oddajani, in najbolj posluianega radiodifuzno
obmodjih najveEkrat ,"trno.ino ,2diodifrrno
Slovenija'
oJarj.n.er r.diirt .g. programa, ki ga izdaja Radiotelevizija
geografskega
preostanek nadomestil zbranih iz vsakega
Razred 1.1.5.: V tem razredu se razdeli
v razredih od
doloEenega
iz vsakega posameznega obmoEja'
obmoEja, to je 30 % nadomestil, zbranih
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1.1.1. do 7.L4.V tem reparticijskem razredu so osnova za delitevvsisporedi radijskih programov, ki
niso vkljudeni v repartic'ljske razrede od 1.1.1. do 1.1.4, in spored najbolj posluSanega radiodifuzno
oddajanega radijskega programa, ki ga izdaja Radiotelevizija Slovenija.

1.2.

Javno predvaianie in sekundarno radiodifuzno oddaianie
fonogramov na dosodkih oz. prireditvah

v primeru enkratne uporabe

Razred t.z.t. V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova javnega predvajanja in
sekundarnega radiodifuznega oddajanja fonogramov, in sicer v primeru enkratne uporabe na
dogodkih oz. prireditvah, in se delijo na podlagi definirane uporabe.

V tem

razredu

se upo5tevajo nadomestila in sporedi tistih dogodkov oz. prireditev,

katerih

odmerjeno nadomestilo je enako aliviSje od 100 EUR in strolkiobdelave sporeda predvajanih del ne
presegajo 25 % odmerjenega nadomestila posameznemu uporabniku za posamezno prireditev.
Nadomestila se delijo lodeno po posameznih dogodkih oz. prireditvah.

Nadomestila, zbrana iz naslova javnega predvajanja in sekundarnega radiodifuznega oddajanja
fonogramov in sicer v primeru enkratne uporabe na dogodkih oz. prireditvah, katerih vilina je niija
od 100 EUR in/ali strolkiobdelave sporeda presegajo 25% odmerjenega nadomestila posameznemu
uporabniku za posamezno prireditev, se delijo v treh razredih, od katerih se vsakemu dodeli 1/3 teh
nadomestil. V posamezni razred se razvrstijo nadomestila posameznih prireditev glede na viSino
zaraEunanega nadomestila na posamezni fonogram (vrednost posameznega fonograma se izraiuna
po enaEbi: nadomestilo/5t. uporabljenih fonogramov) in se delijo na podlagi definirane uporabe kot

g-

sledi:

tretjino zbranih nadomestil za prireditve z najniijo vrednostjo nadomestil na
posamezni fonogram, pri iemer se vrednosti zaraEunanih nadomestil za posamezni dogodek oz.
prireditev, na katerih so bili ti fonogrami uporabljeni, seitevajo, dokler ne doseiejo tretjine zbranih
nadomestil za te dogodke oz. prireditve;

Razred L.2.2 zajema

Razred 1.2.3 zajema tretjino zbranih nadomestil za prireditve s srednjo vrednostjo nadomestila na

posamezni fonogram, pri iemer se vrednosti zaradunanih nadomestil za posamezni dogodek oz.
prireditev, na katerih so bili ti fonogrami uporabljeni, seltevajo, dokler ne doseiejo tretjine zbranih
nadomestil za te dogodke oz. prireditve, in
Razred 1.2.4 zajema tretjino zbranih nadomestil za prireditve z najviSjo vrednostjo nadomestila na

posamezni fonogram, pri Eemer se vrednosti zaradunanih nadomestil za posamezni dogodek oz.
prireditev, na katerih so bili ti fonogrami uporabljeni, seltevajo, dokler ne doseiejo tretjine zbranih
nadomestil za te dogodke oz. prireditve.

1.3.

Radiodifuzno oddaianie

Razred 1.3.1: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova radiodifuznega oddajanja
fonogramov v radijskih programih, ki jih ne izdaja Radioteleviz'rja Slovenija, in se del'rjo na podlagi
definirane uporabe (upoStevajo se nadomestila in sporedi tistih programov, katerih stro$ki obdelave
sporeda ne presegajo 25 % letno odmerjenih nadomestil posameznemu uporabniku za posamezni
radijski program).
Razred 1.3.2: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova radiodifuznega oddajanja
fonogramov v radijskih in televizijskih programih Radiotelevizije Sloven'rja, in se delijo po definirani

uporabi na podlagi sporedov radiodifuzno oddajanih fonogramov

(

Slovenija

4

v

programih Radiotelevizije

s>I

Razred 1.3.3: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova radiodifuznega oddajanja
fonogramov v televizijskih programih, ki jih ne izdaja Radiotelevizija Slovenija, in se delijo na podlagi
definirane uporabe (upo5tevajo se nadomestila in sporedi tistih programov, katerih stroiki obdelave
sporeda ne presegajo 25 % letno odmerjenih nadomestil posameznemu uporabniku za posamezni
televizijski program).

L.4.

Kabelska retransmisiia

Razred 1.4.1: V tem razredu se deli 50 % nadomestil, zbranih iz naslova kabelske retransmisije. Delijo
se na podlagi sporedov radiodifuzno oddajanih fonogramov v kabelsko retransmisiranih programih
Radiotelevizije Sloven'rja.

d

Razred 1.4.2:Y tem razredu se deli50% nadomestil, zbranih iz naslova kabelske retransmisije. Delijo
se na podlagi sporedov 5 najbolj gledanih in/ali posluianih programov s strani narodnikov kabelskih
storitev.

2.

Reproduciranje fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo

Reproduciranie fonogramov

2,L,

za

privatno

ali druso

lastno uporabo

(privatno

reoroduciranie)
Razred 2.1.1: Nadomestila, zbrana za privatno reproduciranje, se deli imetnikom pravic proizvajalcev
fonogramov na podlagi vseh obdelanih sporedov radiodifuzno oddajanih radijskih in televizUskih
programov v obraEunskem obdobju, v katerem so javno priobieni fonogrami.

3.

Dajanje v najem fonogramov

3.1.

Daianie v naiem fonogramov

Razred 3.1.1.: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz dajanja v najem fonogramov, in se del'rjo

na podlagi definirane uporabe (upoStevajo se nadomestila in podatki o uporabi fonogramov, katerih

strolki obdelave ne presegajo 25 % letno odmerjenih nadomestil posameznemu uporabnikov).
Razlika se razdeli v sorazmernih deteiih glede na opravljeno delitev iz naslova definirane uporabe,

{
NaIin delitve nadomestil proizvajalcem fonogramov
10. Elen
Vsaka zadeta minuta uporabljenega fonograma v vsakem posameznem reparticijskem razredu Steje

t

toEko.

Vrednost toake se v vsakem posameznem reparticijskem razredu dolodi tako, da se delilna masa v
posameznem reparticijskem razredu posameznega obraEunskega obdobja deli z vsoto vseh toik tega
reparticuskega razreda v obralu nskem obdobju.

Vrednost posameznega fonograma v vsakem posameznem reparticijskem razredu se dolo6i
naslednji nalin: Stevilo toEk posameznega fonograma x vrednost ene toIke.

5

na

primerih javne priobiitve reklamnega sporoEila v trajanju uporabe do 50 sekund, aviza,
napovednika, jingla, kakor tudi drugega fonograma, kije bil posnet za tak namen ali se uporabi v take
namene, se uporaba totkuje z 0,1 todke'

V

lzplalevanje nadomestil
11. ilen
Kolektivna organizacija dodeli in izplata nadomestila upraviEencem najpozneje v devetih mesecih po
zakljuEku obraiunskega obdobja, razen de tega ni mogoEe izvrliti zaradi objektivnih razlogov, ki niso
na strani kolektivne organizacije ali zunanjega izvajalca in so dolodeni z ZKUASP.

12. ilen
lmetnik pravic ima pravico, da v zvezi z izvedeno delitvijo lPF, k.o. poda pritoZbo po doloibah Statuta,
ie meni, da mu nadomestilo ni bilo obradunano oz. mu je bilo obratunano napa[no.

E.r

Prehodna in konEna doloEba
13. flen
Z dnem sprejema

teh Pravil preneha veljati Pravilnik o delifui nadomestil proizvajalcem fonogramov

z

dne 22. tO.2Ot7 z dopolnitvami z dne 29. 8.2OL8, ki pa se uporablja za delitve nadomestil zbranih do
vkljudno 31. 12. 2019.

14. dlen

Ta pravila za6nejo veljati z dnem sprejema in se uporabljajo za delitev nadomestil, zbranih od
vkljuino 1. 1. 2020 naPrej.

F

(
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