(IZPOLNI ZAVOD AIPA)

Datum prejema:

Šifra AV dela:

PRIJAVA AVDIOVIZUALNEGA DELA
za uveljavljanje pravic, ki se na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah uveljavljajo kolektivno

PODATKI O PRIJAVITELJU
Naziv pravne osebe ALI ime
in priimek za fizično osebo:

PODATKI O AVDIOVIZUALNEM DELU
Nova prijava / dopolnitev
obstoječe prijave:
Naslov avdiovizualnega dela
/ jezik avdiovizualnega dela:

Nova prijava

Dopolnitev prijave

Šifra AV dela:

Originalni naslov avdiovizualnega dela

Jezik

Razširjeni in/ali alternativni
naslov avdiovizualnega dela:
(če obstaja)
Prevedeni naslov
avdiovizualnega dela
(če obstaja)

Kategorija / Vrsta AV dela
(možno je izbrati samo
eno kategorijo)

Razširjeni naslov
Alternativni naslov

Prevedeni naslov avdiovizualnega dela

Jezik

A – KINEMATOGRAFSKI FILMI
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 žanr (igrani, dokumentarni,
animirani …)

B – TELEVIZIJSKI FILMI
ne glede na zvrst, format in žanr (igrani, dokumentarni, animirani, namenski, vključno s TV
dramami, adaptacijami gledaliških predstav, TV mini serijami/nadaljevankami z do vključno
10 deli)

C – TELEVIZIJSKA AV DELA 1
dokumentarne in igrane serije, nanizanke, nadaljevanke... do vključno 30 delov na sezono
in nad 10 delov v celoti

D – KRATKI GLASBENI VIDEOFILMI
E – TELEVIZIJSKA AV DELA 2
nadaljevanke in nanizanke nad 30 delov na sezono in do 100 delov na sezono; televizijski
šovi; posnetki koncertov, gledaliških predstav...

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

G – REKLAMNI FILMI
H – DRUGA AV DELA
režirani, zaključeni prispevki in uvodniki (špice) za magazinske in druge TV oddaje, ...

Leto nastanka:

Leto prve objave:

Trajanje (v min):

Avtor prvotnega dela (če gre
za avdiovizualno priredbo):
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(IZPOLNI ZAVOD AIPA)

Datum prejema:

Šifra AV dela:

PODATKI O SODELUJOČIH SOAVTORJIH AVDIOVIZUALNEGA DELA
Ime in priimek

Vrsta udeležbe*

* Vrsta udeležbe - soavtorji: Avtor priredbe, Pisec scenarija, Avtor dialogov, Direktor fotografije, Glavni režiser, Skladatelj filmske glasbe,
Glavni animator

PODATKI O SODELUJOČIH IZVAJALCIH, KATERIH IZVEDBE SO UPORABLJENE V AVDIOVIZUALNEMU DELU
Ime in priimek

Vrsta udeležbe*

* Vrsta udeležbe - izvajalci: Glavna vloga, Stranska vloga, Epizodna vloga, Glasbeni izvajalec, Plesni izvajalec, Pevski izvajalec, Kaskader, ...
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(IZPOLNI ZAVOD AIPA)

Datum prejema:

Šifra AV dela:

PODATKI O SODELUJOČIH AVTORJIH PRISPEVKOV K AVDIOVIZUALNEMU DELU
Ime in priimek

Vrsta udeležbe*

* Vrsta udeležbe – avtorji prispevkov: Animator**, Skladatelj**, Scenograf, Kostumograf, Slikar mask, Montažer, Montažer zvoka (Oblikovalec zvoka)
** Opomba: Animator in skladatelj glasbe, ki ne veljata za soavtorja avdiovizualnega dela

PODATKI O FILMSKIH PRODUCENTIH (navedite izvorne filmske producente in njihove deleže)
Naziv pravne osebe ALI ime in priimek za fizično osebo

Vrsta udeležbe*

Delež** (v %)

* Vrsta udeležbe – filmski producenti: Glavni producent, Koproducent
** Delež udeležbe je obvezen podatek pri Koproducent, pri Glavni producent se šteje, da je delež 100%, če rubrika ni izpolnjena in je vpisan
samo en imetnik pravic

Opombe prijavitelja:
(npr. zastopnik, imetnik pravic,
psevdonim, naveden kot...)

Podpisani
(ime in priimek/naziv) izjavljam, da sem na prijavi
navedel resnične podatke in prevzemam kazensko in odškodninsko odgovornost za pravilnost podatkov.
V/na

, dne

Podpis (in žig):
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