AIPA, k.o. (v nadauevanju AIPA), ie po svoii skupSiini, na seji dne 6.11.2017, na podlagi 1
odstavka 25. 6lena in 33. 6lena Zakona o kolektivnem upravlianiu avtorske in sorodnih pravic
(Uradni list RS, 5t. 63/16, ZKUASP) ter na podlagi 30. 6lena Statuta AIPA sprejeh

PRAVILA O NAIIENSKIH SKLADIH
I. SPLOSNE DOLOEBE

L

Clen

(namenski skladi)
Ta pravila o namenskih skladih dolodajo namenske sklade AIPA, pravila o vpladilih v sklade
AIPA in izpla6ilih iz njih, pravila o porabi sredstev, pojem >neuveljavljenega avtoria( in pravila
nadzora nad uporabo prcjetih sredstev skladov AIPA.
AIPA oblikuje naslednje namensko sklade:
namenski sklad soavtorjev avdiovizualnih (AV) del, katerega nazlvJe Namenskl sklad

-

-

sA,
namenski sklad ianajalcev v AV delih, katerega naziv je Namenski sklad lZ\1,
namenski sklad filmskih producentov AV del, posnetih na videogramih, katerega naziv
Je Namenskl sklad FP in

namenski sklad avtorjev prispevkov k AV delom, katerega naziv je Namenskl sklad
AF.

Vsi namenski skladi iz prejsnjega odstavka tega 6lena so oblikovani za sledeae namene:
za namen spodbujanja kultumoumetn6kega ust\ftarjanja in razsirjanja novih avtorskih

-

-

del na podrocjih, pomembnih za ohranjanje kuhume raznolikosti (v nadaljevanju kot
kuhumoumehi5ki namen),
za socialne namene avtoriev (v nadaljevanju kot socialni namen) in
za tzobralevalne namene avtoriev (v nadaljevanju kot izobraievalni namen),

vse na naEin

h

pod pogoji dolodenim v ZKUASP, Statutu AIPA in temi pravili.

2.

dlen

Posamezni lzrazi, uporabljeni v teh pravilih o namenskih skladih, imajo naslednjl pomen:

-

-

izraz ravtorski honorar< se v teh pravilih uporablja kot enotnl laaz za prihodke k
naslova uporabe avtorsk€ga d€la ali predmeta sorodnih pravlc;
trazi Davtorska pravica<, rsorodne pravice(, Davtorsko delo( in >predmet sorodne
pravice( imajo isti pomen kot v zakonu, ki ur6ja avtorsko in sorodne pravice;
izraz )avtorska pravicar ss v teh pravllih uporablja kot enotnl izraz za avtorsko in
sorodne pravice;
izraz Davtorsko delo( sE v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za avtorsko delo in
predmet sorodn€ pravice;
izraz )pravidno nadomestiloe ima isti pomen kot v
ureja avtorsko in sorodne
prav|ce;

'
-

izJazi >soavtor avdiovizualnega dela(, )Davtor
pdspevka k avdiovizualnem delu(
in
)izvajarec( ter )firmski producent( imajo
isti pomen kot v zaronu, ki ureja avtorsko
in
sorodne pravice;
>ZKUASp< je Zakon o kotektivnem upravrjanju
avtorsk. in sorodnih pravic (Uradni rist
RS, 5r. 63/16);

)zAsp( je zakon o avtorski
predi$deno besedilo, 68/08,
izraz

)imetnik

1

drusa

ozroma avtor
vsaka

in sorodnih pravicah (uradni rist Rs, st. 16/07
1Ol13, SOlt S in OS/10 _ ZKUASp);

-

uradno

v nadaljnjem besedilu: imetnik pravic)( je
avtor

"l;tr;ffiI Hi:t* ll'iJ':"fr:liil
pogodbo ali drugim pravnim poslom prene
pravi

-

rialne avtorske pravice

in druge pravice avtorja ali sorodne
i pogodbe ali drugega
pravnega posla ali zakona upravidena
do
izraz )pristojni organ( je urad Repubrike srovonije
za intelektualno rastnino;
izraz )register( ie register na podlagi zakona, ki
ureja statusno obliko pravne osebe, ki

je kolektivna organizacija,
izraz )repertoar( je seznam avtorskih der, na katerih
kore*ivna organizacrja ari
neodvisni subjekt upravljanja upravlia avtorske pravice;
i4az >tura korektivna organizacija( je korektivna organizacta,
ki nima sedeza ari
podruZnice v Republlki Sloveniji;
izraz )spretno mesto( je zakrjudena mno'ca pomensko povezanih
ramo dostopnrh
spletnih
strani.

Vsi izrazi uporabueni v teh pravirih, ki so izrateni v moski
obriki, verjajo tudi za zensko obriko
zaptsaII.

VPLAdILAV SKLADE

3, dlen
(vptadila v sktade)
V namenske sklade se vpladajo sredstva iz sbdeeih virov:
zbranih avtorskih honorarjev na podlagi sklepa skupsdine AlpA:
nerazdeuenih avtorskih honorarjev, kotjih opredeljuje ZKUASP;
odbitkov na podragi sporazumov o zastopanju s tuJimi korektivnrmi
organizacijami in
sredstev, ki so jih posamezne fizidne ali pravne osebe, na podlagi
osebne oziroma
poslovne odloditve, namenile namenskemu skladu
oziroma skladom.

-

za zbrane avtorske honorad€ se Stejejo vsi faKurirani avtorski honorarji
v obdobju
poslovnega leta.

enega

V Name-nski skrad sA se

wtaiajo ibrani avtorski honorarji soavtodev, v Namenski skrad ral
se vpr'dajo zbrani avtorski honorarji izvajarcev, v Namenski
skrad Fp se vpracajo zbrani
avtorski honorarji firmskih producentov, v Namenski skrad Ap pa
se vpradajo zbrani avtorski
honorarji avtorjev prispevkov k AV delom.

o

izpladilu sredstev iz

namenskega skrada posarnezne kategorije im.tnikov pravic na
skupsEini odlo6a tbta kategorija imetnikov, na katere se namenski
skrad nanasa, pri demer

lahko ena kategorija imetnikov pravic sredstva iz namenskega sklada nameni kateri koli
kategoriji imetnikov pravic zaradi doseganja namenov iz drugega odstavka tega dlena.

4.

dlen

(zbranl avtorskl honoradi na podlagi sklepov skup5ilne AIPA)
Na podlagi sklepa skupscine lahko AIPA za namenske sklade nameni najved 10 % zbranih
avtorskih honorarjev. O vi5ini vpla6il, ki se odvalajo v namenske sklade, odlodi vsaka
posam€zna kategorija imetnikov pravic na skupscini s sklepom, ki ga posamezna kategorija
lmetnlkov pravic sprojme z veeino najmanj treh tetrtin na skupS6ini navzodih glasovalnih
pravic.

5.

elen
(ypladila iz naslova nerazdelJenih adorskih honorarJev)
Nerazdeljoni avtorski honorarii se v skladu z dolodbami 33. in 35. 6lena ZKUASP prenesejo v
namenski sklad soavtorjev (Ee gre za nerazdefene avtorske honorarie soavtorjev) olroma
izvajalcev (6e gre za nerazdeljene avtorske honorarje izvajalcev) oziroma filmskih producentov
(6e gre za nerazdeuene avtorske honorarje filmskih producentov). Nerazdeliena sredstva,
glede katorih Se ni nastopilo zastaranje, se v namenski sklad pron€sejo Sele po poteku

zastaralne dobe,

v

skladu

St. 83/01, 32104,2WO6 - odl.

z

doloIbami Obligacijskega zakonika (Uradni

list

RS,
US,40/07, 64/16 - odl. US) (v nadaljevanju kot OZ), v haianju 5

let

6.

6len
(vpla6lla lz naslova odbitkov, kl so za ta namen dogovorjeni v pogodbah o
meds€bojnem zastopanJu s tuJlml kolektlvnimi organizacijami)

ee so v sporazumu o zastopanju glede upravljanja avtorske pravice, sklenjenim med AIPA In
tujo kol€ktivno organizacijo dogo\orjeni odbltki za namenske sklade in je vtem sporazumu
podano izrecno soglasje tuje koleKime organizacije glede odbitkov v namenske sklade, AlpA
lzvede odbitek od zbranih avtorskih honorarjev v okviru sporazuma o zastopanju in jih Wla6a
v namenski sklad, Sredstva s€ vplacajo v narnenski sklad tiste kategorije imetnikov pravlc, na
katere se sporazum o zastopanju glede uprav[anja avtorke pravice, skl€njenim med AlpA in
tujo kolektivno organizacljo nanasa.

7. dlen
(vpla6ila lz naslona oaebne ozlroma poslovne odlo6itve)
V namensko sklade se stekajo sredstva, kl so jih posamezne tizidne ali pravne osobe, na
podlagi osebne oziroma poslovne odloditve (na primer darilo, oporoka in podobno), namenils
skladu ozroma skladom v obliki, ki jo zakon zahleva za tak pravni posel olroma izjavo (na
primer pisna oblika, overitev, notaBki zapis in podobno).

III,

UPMVUANJE NAMENSKIH SKLADOV

8. dlen
(upravtjanje s sredstvl namenskih
skladov)
AIPA vodi sredstva namenskih skradov na
svojem posrovnem raeunu, ro.eno za vsak
skrad
posebej po vrstiavtorskih pravic'
znotraj vsakega skiada p;ildioo vrsti uporabe
sredstev,
za
vsako poslovno leto posebei.

d
Skupni
kladov,
andnim
zani z

o namenski sklad, na katetega
mer skupni stro5t<i upravfan]a

z 10. elena teh pravit, stroski
m'nijo vse namenske skrade v sorazmernih

na sred

IV. IZPLAEILA IZ NAMENSKIH SKLADOV

9.

dlen

tva soavtorjem, iz Namenskega sklada IZV se
a sklada Fp se izpladajo sredstva filmskim
e izpla6ajo Bredstva avtorjem prispevkov k AV
sredsfua se izpradujejo znotraj posameznega namenskega
skrada grede na namene dorodene
v 3' odstavku 1. drena teh pravir o namenskih skradih,
na nadin in pod pogoji doroEenimi v teh
pravilih o namenskih skladih.
10.

Direktor AIPA za

ilen

-

operativno
tehnidne naloge ter pregled prijav in progenj, podajo
obrazlozenih ocen in podobnih narog, im€nuje 3 ciansko
komLilo za namenske sklade.

V. SOCIALNI NAMEN
11.

iten

(upravlGenci)

prebiva,i

Do sredstev iz
srarno
poslovnem letu

avrorskesa honorarja visiesa od rerne bruro
nadaljevanju kot upravidenec).

_illf"liT.'ll,illl#?;,lLillSll
Hili#[?"r',j1""t"""'illfifJiT["""'ffit

12, dlen

Sredswa za socialne namene se delijo na podlagijavnega poiva med tiste upravicence, ki so
oddafi popolno prijavo na javni poziv in izpolnjujejo pogole iz iavnega Wziva. Visina sredstev,
kijih bo prejel posameznl upravicenecje odvisna od visine sredstev, ki so v namenskem skladu
za socialne namene in od ovrednotenja sledecih kriterijev s todkami v lavnem pozivu:
Stevib priiavljenih avtorskih del v bazo podatkov AIPA,
leto prve javne oblave avtorkega dela,
kategorija imetnikov pravic (kategorije so dolo6ene v Pravilih o delitvi avtorskih
honorarjev AIPA)

-

-

leto uporabe avtorskega dela.

Direktor AIPA vsako leto naipozreje v roku 6 mesecev od dneva sklepa skup5eina o vplaLilih
sredstev v namenske sklade za socialne namene, na spletnem mestu AIPA objavijavni poziv,
s katerim pozove vse upravicence, da v roku 30 dni vlozijo pisno prijavo, s katero izkazejo
interes po pridobitvi sredstev lz posameznega namenskega sklada za socialne namene (v
nadauevanju kot prijavitelj).

Dkektor AIPA preko komiste za namenske sklade, na podlagi uradnih podatkov o znesku
minimalne plade v Republiki Slovenili naredi seznam prijaviteljev, ki so upravideni do sredstev
iz namenskega sklada in izraeun zneska, ki pripade posameznemu priiavitelju glede na
ovrednotenje po kriterilih iz 1. odstavka t6ga 6lena.
Direktor AIPA preko komisije za namenske sklade prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje iz jawega
poziva v elekfonski obliki obvesti o upravidenosti do prejema sredstev iz namenskega sklada
za socialne namene z obvestilom v roku 30 dni od poteka roka za priJavo. Sr€dstva se izpladajo
v roku 15 dni po izdajl obvestih prijaviteuu.

Prav tako DireKor AIPA preko komislje za namenske sklade prijavitelje, ki ne izpolniujelo
pogojev za prejem sredstev iz namenskega sklada za sooialne namene, o slednjem preko
eleKronske po6te obvesti v roku 30 dni od poteka roka za prijavo.

13,6len
Vsak 6lan AIPA ali njegov oZji druZlnski Clan lahko kadarkoli, ne glede na javni podv, pri AIPA
vlozi prosnjo za izredno sociElno pomo6, v primerih kot na primer, a ne izkljudno, smrtv druZini,
te2ke socialne razmere, naravna alidruga nesreda, in podobno terje namenjena krigu itednih
stroskov in/allje namenjena prezivljanlu ter pomodi v stiski.

O prosnji za izredno socialno pomoe in o visini dodeuene izredne socialne pomodi odlodi
direktor AIPA. Pred sprejemom odloditve direKor AIPA komisijo za namenske sklade zapmsi
za obrazlozeno mnenje.

VI, IZOBRAZEVALNI NAMEN
14, dten

Dhektor AIPA vsako leto najpozneje v roku
DireKor AlpA vsako leto najpozneje v roku
6
mesecev od dneva skrepa skupsdina o vpradirih
sredstev v namenske skrade zaizobra2evarne
namene' na spretnem mestu ArpA objavi javnr
poziv, s katerim
pozove vse drane ArpA, da v
'ini"r""
odprtem roku vro2ijo pisno prosnjo, s latero
izxa:ejo
po pridobitvi sredstev iz
posameznega namenskega sklada
za izobraievalne namene.

15.6len
Do sredstev iz name
stalno prebivalEde

ulaniAlPA' ki imajo

u
tega ebna teh pravi
odobri pridobitev sre
Prosilec

-

-

sledniega odstavka

n 6e DheKor AIPA

mora:
konkretno navesti obliko izobrazevanja, ki
tena teh pravil) in podati konkretni denarni

predloziri dokazira, s katerimi do*".rj"
kratko obrazloZitev, kaj bo dlan AlpAs

;:ro:"";Fl iilifni" rrin"i",

I

kim izobraievanjem prlCobil.

16.6len

prek
namen
smotrnosti prosnje.
Direktor AlpA
Komisiia za

klade, preuEi v8ako pisno prosnjo posebej.
poda obrazloieno oceno o utemeuenosti
In
ivl obrazlozene ocene s strani komisije za
namenske skrade odrodi, kateri prosnji bo ugodir
in doderi sredstva iz namenskega skrada.
Direktor AIPA pri svoji odrodifui ni vezan na obrazrozeno
oceno komisije za namensk€ skrad€,
nitl nl vezan ne zahtevek naveden v prosnji.
Direktor AIPA preko komisije za namerlske skrade prosirca,
kateremu je bira prosnja ugodena,
obliki obvesti o
y
namenskega sktada za
".|"ryo*.ki namene
izobrazevalne
z obvestilom v
se izpladajo v
rokih in na na6in, dogovorjenih s pogodbo iz

ugoditvi

za

ff:*"

Prav.tako Direktor A'PA preko komisije za namenske
skrade prosirca, kateremu prosnja nr bira
ugodena, o slednjem preko elektronske poste obvesti
v roku 30 dni od prejete prosnje.

S prosilcem, kateremu je bila prosnia ugodena, se sklene pogodba, v katori se opredelijo
pravice in obveznosti AIPA in prosilca. 6e prosilec zavme pnedlog gl6de vsebino ali podpisa
pogodbe ali de se na poziv komisije za namenske sklade na sklenitev pogodbe ne odzove v
roku 20 dni od prejema poziva, se Steje, da je prosilec od svoje pro5nje odstopil.

VII. KULTURNOUIIIETNISKI NAilEN
17. Elen
(upravl6encl)

Sredstva iz namenskih skladov za kuhumoumetniski namen so namenjena spodbuianju
kultumoumetniskega usvarjanja in raziirjania novih avtorskih del na podro6iih' pomembnih za
ohranjanje kuhume raznolikosti in so nameniena izkljudno neuveljavfenim avtorjem s stalnim
prebivali56em v Republiki Sloveniji, in se navzven primeroma, a ne izkljueno, kaZeio kot
spodbude in Stipendije za obiskovanle Sole oziroma Studiia, seminarja, specializaclje' tedaja'
praktidno usposabljanje, sejma, kongresa, konference, festivala In podobno, ki bodo
pripomogle k ustvarjanju novih avtorckih d€l oziroma organlzacija ali flnanciranle dogodkov'
stsokovnih sredanj, festivalov, sejmov in podobno za raziirlanie novih del, sofinanciranje
avtorkih del v nastajanju in podobno (v nadalievanju kot oblika kuhurnoumetnEkega
ustvarjanja in razsirjanja).

Z

>neuveljavljenega avtorja( oziroma neuveljavljenega soavtorja, ianaialca, filmskega

producenta avdiovizualnih det ali avtoria prispevkov kAVdelu, se po teh pravilih o namenskih
skladih Stejejo soavtorji, izvajalc'i, filmski producenti avdbvizualnih del ter avtorji prispevkov k
AV delom, ki so dlani AIPA in ki kot fzidne ali pravne osebe iz naslova avtorsklh honorarjev prl
AIPA, v preteklem poslovnem letu niso prejeli ve6 sredstev, kot znda bruto letna minimalna
plada, ki jo dofoea in ureia Zakon o minimalni pladi (Uradni list RS, 5L 13110 in 9212O15) za
preteklo leto. Vsak soavtor, larajalec, filmski producent avdiovizualnih d€l in avtor prispevkov
k AV delom, se lahko kadar koli I pisno i4avo odpove statusu Dneuveljavuen€a avtorja(. To

@avo lahko >neuveljavljeni avtor( tudi preklide,

pri 6emer preklic velja z

naslednjim

koledarskim letom.
18. Clen

DireKor AIPA vsako leto najpozneje v roku 6 m€secev od dneva sklepa skup5tina o vpla6ilih
sredstev v namenske sklade za kultumoumetniske namene, na spletnem mestu AIPA, objavi
javni poziv, s kat€rim pozove vse Clane AIPA, da v odprtem roku vloiiio pisno prosnjo, s katero
posameznega namenskega sklada za
izkalejo iirteres po pridobitvi srcdstev
namene.
kultumoumetniske

iz

19.6len
Do sredstev iz namenskih skladov za kultumoumetniske namens ao upravi6eni 6lani AIPA, ki
imajo statuE new€ljav[enega avtotja, stalno prebivalisde v Republiki Sloveniji in ki hkmti
izpolnjujejo pogoje 2 naslednjega odstavka tega 6lena teh pravil (v nadaUevanju kot prosilec)
sklada za
in 6e direKor AIPA ugodi prosnji prosilca za prHobitev sredstev iz
kultumoumetniSke namene,

Prosilec mora pri AlpA:

-

-

vloziti pisno prosnjo, v kateri mora
konkretno navesti obl
us*arjanja in raziirjanja, ki se jo namerava
uOeteZiti oziroma
dtena) in podati konkretni denami zahtevek
; i;;";"J"
strani AlpA,
predlo'iti dokazita, s katerimi dokazuje
kuhumoumetniski namen iz pre,snje allneje,
Kratko obrazrozitev, kaj bo prosirec s tako
obriko kulturnoumetniskega ustvarianja

razsirjanja dosegel oziroma pridobil.

a

a
s

in

20. 6len

Dir€ktor AIPA pri svoji odloditvi ni vezan
na obrazlozeno oceno komisije za namenske
sklade,
niti ni vezan na zahtevek naveden v prognji.

DirektorAlPA preko komisue za namenske
skl
v ehktronski obliki obvesti o ugoditvi
izobra:evalne namene z obvestirom v
rokih in na na6in, dogovorjenih s pogodbo
iz
Prav.tako Dkektor ArpA preko komisije za
namenske skrade prosirca, kateremu pro.nja nr
bira
ugodena, o slednjem preko elektronske poste
obvestiv roku'3O Jni od prejete proSnje.

ba, v kateri se opredelijo
glede vsebine ali podpisa
tev pogodbe ne odzove v
ilec od svoJe prosnje odstopil.

VIII. PRITOZBENI POSTOPEK
21. Clen

in prositci rahko vtoziio pritotbo zoper zavmirno odrocitev
direktoda ArpA grode
dodelitve in izplaEila sredstev iz namenskih skladov.

lrl3vitelii

Pritozba se obravnava v skladu s posiopkom
dolodenim v 39. 6lenu Statuta AlpA.

IX. NADZOR NAD UPORABO PREJETIH SREDSTEV IZ SKLADOV
22. Elen

Sredstva namenskih skladov so namenjena samo upravidencem, ki jih doloda ta pravilnik o
namenskih skladih in se bhko porabijo samo v skladu s temi pravili.
DireKor AIPA skladno z ZKUASP pripravi letno porodilo in pojasnila k radunovodskim izkazom,
v katerem poroda o zneskih, namenjenih v namenske sklade, pri 6emer momjo biti ti podatki
prikazani po vrsti avtorskih pravic in vrsti uporabe ter natanEno obrazlozeni
Nadzor nad porabo sredstev namenskih skladov izvaia nadzomi odbor AlpA.

X. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE
23. 6len

(prehodne in konEne doloibe|
Direktor AIPA lahko kada*oli skupsdini predlaga spremembo ali dopolnitev teh pravil ozhoma
skupscini v obravnavo predlozi predlog za razdelitev in porabo sredstev iz namenskih skladov.
Dolo6be

4. alineje 2. odstavka 1. dlena, 3. odstavka 3. dlena, 1. odstavka g. dlena in

2.

odstavka '17. dlena, ki se nanasajo na avtorje prispevkov k AV delu se pridnejo uporabliati z
dnem dokondnosti dovoljenja Urada RS za inteleKualno laslnino, za katerega je AlpA
zaprosifa Urad in ki se vodi pod Stevilko 31227-1912011. V primeru, de Urad RS za
intelektualno lastnino vlogi AIPA (v celoti ali delno) ne bi ugodil ozlroma bi zahtevek zawgel,
pa dolo6be teh pravil navedenih v tem odstavku in, ki se nanasajo na avtorie prispevkov k AV
delu, prenehajo veljati.
Ta pravila pddnejo veliati z dnem njihovega sprejema na skupsdiniAlpA.

s sprejemom teh pravil prenehajo veljati dosedanja pravila, ki ur€iajo namenske sklade AlpA.

V Ljubflani, dne 6.'11.2017

