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Skupščina AIPA, k.o. (v nadaljevanju AIPA), je na svoji seji dne 6.10.2017 na podlagi 1. 

odstavka 25. člena in 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic 

(Uradni list RS, št. 63/16, ZKUASP) ter na podlagi 33. člena Statuta AIPA sprejela 

 

PRAVILA O NAMENSKIH SKLADIH 

 

1. člen 

(namenski skladi) 

 

AIPA oblikuje naslednje namenske sklade: 

- namenski sklad soavtorjev avdiovizualnih (AV) del, katerega naziv je Namenski 

sklad SA, 

- namenski sklad izvajalcev v AV delih, katerega naziv je Namenski sklad IZV, 

- namenski sklad filmskih producentov AV del, posnetih na videogramih, katerega 

naziv je Namenski sklad FP. 

 

2. člen 

 

V teh Pravilih se izraz »avtorski honorar« uporablja kot enotni izraz za prihodke iz naslova 

uporabe avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic.  

 

3. člen 

(vplačila v sklade) 

 

V sklade se stekajo sredstva iz sledečih virov: 

- zbranih avtorskih honorarjev na podlagi sklepa skupščine AIPA; 

- nerazdeljenih avtorskih honorarjev, kot jih opredeljuje ZKUASP; 

- odbitkov na podlagi sporazumov o zastopanju s tujimi kolektivnimi organizacijami in 

- sredstev, ki so jih posamezne fizične ali pravne osebe, na podlagi osebne oziroma 

poslovne odločitve, namenile skladu oziroma skladom. 

 

V Namenski sklad SA se stekajo zbrani avtorski honorarji soavtorjev, v Namenski sklad IZV 

se stekajo zbrani avtorski honorarji izvajalcev, v Namenski sklad FP pa se stekajo zbrani 

avtorski honorarji filmskih producentov, razen če posamezna kategorija imetnikov pravic 

odloči drugače oziroma če ta pravila določajo drugače.  

 

4. člen 

(zbrani avtorski honorarji na podlagi sklepov skupščine AIPA) 

 

Na podlagi sklepa skupščine lahko AIPA za namenske sklade nameni največ 10 % zbranih 

avtorskih honorarjev. O višini vplačil, ki se odvajajo v namenske sklade, odloči vsaka 

posamezna kategorija imetnikov pravic na skupščini s sklepom, ki ga posamezna kategorija 

imetnikov pravic sprejme z večino najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih 

pravic.  
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5. člen 

(vplačila iz naslova nerazdeljenih avtorskih honorarjev) 

  

Nerazdeljeni avtorski honorarji se v skladu z določbami 33. in 35. člena ZKUASP prenesejo v 

namenski sklad soavtorjev (če gre za nerazdeljene avtorske honorarje soavtorjev) oziroma 

izvajalcev (če gre za nerazdeljene avtorske honorarje izvajalcev) oziroma filmskih 

producentov (če gre za nerazdeljene avtorske honorarje filmskih producentov). Nerazdeljena 

sredstva, glede katerih še ni nastopilo zastaranje, se v namenski sklad prenesejo šele po 

poteku zastaralne dobe. 

 

6. člen 

(vplačila iz naslova odbitkov, ki so za ta namen dogovorjeni v pogodbah o 

medsebojnem zastopanju z drugimi kolektivnimi organizacijami) 

 

Če je v pogodbi med AIPA in drugo kolektivno organizacijo dogovorjen odbitek za namenske 

sklade, AIPA izvede odbitek tako dogovorjenih sredstev in jih vplača v namenski sklad. 

Sredstva se vplačajo v namenski sklad tiste kategorije imetnikov pravic, na katere se 

pogodba o zastopanju nanaša, razen če pogodba določa drugače. 

 

7. člen 

(vplačila iz naslova osebne oziroma poslovne odločitve) 

 

V namenske sklade se stekajo sredstva, ki so jih posamezne fizične ali pravne osebe, na 

podlagi osebne oziroma poslovne odločitve, namenile skladu oziroma skladom v obliki, ki jo 

zakon zahteva za tak pravni posel oziroma izjavo. 

 

8. člen 

(upravljanje s sredstvi namenskih skladov)  

 

AIPA vodi sredstva namenskih skladov na svojem računu, ločeno za vsak sklad in za vsako 

poslovno leto posebej.  

 

Stroški namenskih skladov bremenijo namenski sklad, na katerega se nanašajo. Skupni 

stroški namenskih skladov bremenijo vse namenske sklade v sorazmernih deležih glede na 

sredstva skladov. 

 

9. člen 

(izplačilo namenskih skladov) 

 

Sredstva iz namenskih skladov se lahko razdelijo in porabijo tako: 

- da skupščina naloži AIPA izvedbo poziva v skladu s pravili določenimi v tem 

pravilniku, pri čemer določi tudi izhodišča in kriterije za poziv in/ali 

- da poslovodstvo AIPA skupščini predloži v obravnavo in potrditev predlog za 

razdelitev in porabo sredstev. 

 

Sredstva namenskega sklada se lahko izplačajo za naslednje namene: 

- za spodbujanje kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na 

področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer morajo sredstva 
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prejeti še neuveljavljeni soavtorji, izvajalci ter filmski producenti avdiovizualnih del s 

stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ali 

- za socialne namene soavtorjev, izvajalcev ter filmskih producentov avdiovizualnih del 

s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ali 

- za izobraževalne namene soavtorjev, izvajalcev ter filmskih producentov 

avdiovizualnih del s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

 

O izplačilu sredstev iz namenskega sklada posamezne kategorije imetnikov pravic na 

skupščini odloča tista kategorija imetnikov, na katere se namenski sklad nanaša, pri čemer 

lahko ena kategorija imetnikov pravic sredstva iz namenskega sklada nameni kateri koli 

kategoriji imetnikov pravic zaradi doseganja namenov iz drugega odstavka tega člena.  

 

10. člen 

(neuveljavljeni avtor) 

 

Za »neuveljavljenega avtorja« oziroma neuveljavljenega soavtorja, izvajalca ali filmskega 

producenta avdiovizualnih del se po teh pravilih štejejo soavtorji, izvajalci ter filmski 

producenti avdiovizualnih del, ki kot fizične ali pravne osebe iz naslova nadomestil oziroma 

avtorskih honorarjev pri AIPA, v preteklem poslovnem letu niso prejeli več sredstev, kot 

znaša bruto letna minimalna plača, ki jo določa in ureja Zakon o minimalni plači (Uradni list 

RS, št. 13/10 in 92/2015) za preteklo leto. Vsak soavtor, izvajalec ali filmski producent 

avdiovizualnih del se lahko kadar koli s pisno izjavo odpove statusu »neuveljavljenega 

avtorja«. To izjavo lahko »neuveljavljeni avtor« tudi prekliče, pri čemer preklic velja z 

naslednjim koledarskim letom. 

 

11.  člen 

 (razdelitev in poraba sredstev z izvedbo poziva) 

 

Za vodenje postopkov v zvezi s pozivom, poslovodstvo imenuje 3 člansko Komisijo za 

namenske sklade AIPA (v nadaljevanju kot komisija).  

 

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge: 

- skladno s sklepom skupščine AIPA pripravi poziv; 

- odpira in evidentira prispele prijave projekta oziroma programa; 

- ugotavlja formalno popolnost prijav; 

- dodeli sredstva projektu oziroma programu, ki ustreza kriterijem iz poziva; 

- poroča poslovodstvu in skupščini AIPA o izvedbi postopkov; 

- izvaja nadzor nad porabo prejetih sredstev; 

- druge naloge v zvezi z razdelitvijo in porabo sredstev iz namenskih skladov. 

 

12. člen 

 

Komisija skladno z navodili skupščine pripravi poziv, s katerim pozove vse zainteresirane 

osebe, k prijavi projektov oziroma programov za pridobitev sredstev iz namenskega sklada. 

 

Poziv se objavi na spletni strani AIPA in vsebuje najmanj: 

- informacijo o namenskem skladu in višini sredstev, ki so predmet razdelitve;  
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- pogoje za prijavo projektov oziroma programov na poziv, ki jih mora izpolnjevati 

prijavitelj, 

- obveznost poročanja o namenski uporabi sredstev; 

- rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od 30 dni;  

- način posredovanja prijave in 

- rok, v katerem bo komisija obvestila prijavitelje o dodelitvi oz. nedodelitvi sredstev iz 

namenskega sklada. 

 

V primeru, da komisija ugotovi, da je vložena prijava projekta nepopolna, pozove prijavitelja, 

da jo dopolni. Rok za dopolnitev prijave ne sme biti krajši od petnajst (15) dni. Če AIPA v tem 

roku ne prejme dopolnjene prijave, se prijava zavrže. 

 

Komisija prijave projektov oziroma programov obravnava po vrstnem redu prispetja popolnih 

vlog.  

 

Komisija neizbranega kandidata obvesti o tem, da mu sredstva iz namenskega sklada niso 

bila dodeljena in v zvezi s tem poda kratko obrazložitev. O pritožbi zoper odločitev komisije 

odloči poslovodstvo AIPA.  

 

13. člen 

 

Z izbranim kandidatom se po potrebi sklene pogodba, v kateri se skladno s pozivom 

opredelijo pravice in obveznosti AIPA in izbranega kandidata (prejemnika sredstev). Če 

izbrani kandidat zavrne predlog glede vsebine ali podpisa pogodbe ali če se na poziv 

komisije na sklenitev pogodbe ne odzove v roku 20 dni od prejema poziva, se šteje, da je 

izbrani kandidat odstopil od prijave projekta oziroma programa na poziv. 

 

Sredstva se izplačajo izbranemu kandidatu v rokih in pod pogoji, določenimi v pozivu 

oziroma pogodbi, če je le-ta sklenjena. 

 

14. člen 

 (izvajanje nadzora nad uporabo prejetih sredstev sklada) 

 

Prejemnik sredstev lahko sredstva porabi le za namen in v skladu s pogoji določenimi v 

pozivu in pogodbi, če je le-ta sklenjena.  

 

Komisija izvaja nadzor nad porabo prejetih sredstev iz namenskega sklada. Prejemnik 

sredstev iz namenskega sklada mora v rokih in na način, ki ga opredeljuje poziv in pogodba, 

če je ta sklenjena, komisijo obvestiti in predložiti pisno poročilo o porabi sredstev v skladu s 

pogoji poziva. Poročilu morajo biti predložena ustrezna dokazila. Če pravočasno podano 

poročilo ni popolno, komisija pozove prejemnika sredstev k dopolnitvi poročila z manjkajočimi 

podatki ali dokazi in za to določi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Če prejemnik sredstev na 

poziv komisije v postavljenem roku ne predloži manjkajočih podatkov in dokazov, se šteje, da 

ni predložil popolnega poročila. 

 

Če prejemnik sredstev v omenjenih rokih komisiji ne posreduje popolnega poročila z dokazili 

o tem, da so bila prejeta sredstva uporabljena skladno s pogoji poziva, ali če je prejeta 

sredstva uporabil v nasprotju s pogoji iz poziva, mora prejemnik sredstev le-ta vrniti v 
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namenski sklad v roku 30 dni od dneva, ko ga komisija pisno pozove k vračilu prejetih 

sredstev.  

 

Če prejemnik sredstev le-teh ne vrne v predpisanem roku, AIPA zoper prejemnika sredstev 

sproži ustrezne pravne postopke. 

 

15. člen 

 

Če je v pogojih, določenih v pozivu, predvideno postopno črpanje sredstev in vmesno 

poročanje o izpolnjevanju prevzetih obveznosti, se določbe iz prejšnjega člena smiselno 

uporabljajo tudi za postopna izplačila iz namenskega sklada in vmesno poročanje prejemnika 

sredstev. Če poročila prejemnika sredstev niso popolna in pravočasna, lahko komisija 

začasno ustavi izplačevanje sredstev iz namenskega sklada, dokler prejemnik sredstev ne 

izpolni obveznosti iz pogojev poziva in pogodbe, če je le-ta sklenjena. Če izpolnitev 

obveznosti ni mogoča, se izplačevanje sredstev ustavi in prejemnik sredstev ni upravičen do 

nadaljnjih izplačil, prav tako pa je dolžan vrniti že prejeta sredstva. 

 

16. člen 

 

Pogoji določeni v pozivu lahko določajo podrobnejše izvajanje nadzora nad izplačevanjem in 

uporabo sredstev namenskega sklada. 

 

Če se sredstva razdeljujejo za socialne namene, se za tovrstne prejemnike sredstev ne 

uporabljajo določbe teh pravil o izvajanju nadzora nad porabo prejetih sredstev, razen če je 

sklep skupščine, s katerim je skupščina razdelila sredstva ali poziv (če je bil slednji izveden), 

predvidel izvajanje nadzora nad porabo prejetih sredstev.  

 

17. člen 

(končne določbe) 

 

Ta pravila pričnejo veljati z dnem njihovega sprejema na skupščini AIPA. 

 

S sprejemom teh pravil prenehajo veljati dosedanji pravilniki, ki urejajo namenske sklade 

AIPA. 

 

 

V Ljubljani, dne 6. 10. 2017 

 


