podlagi 1'
AfPA, k.o. (v nadalievanju AIPA), je po svoji skupsdini, na seii dne 10'7'2018' na
pravic
odstavka 25. 6lena in 33. 6lena Zakona o kol€ktivnem upravljanju avtorske in sorodnih
(Uradni list RS, 5t. 63/16, ZKUASP) ter na podlagi 30. 6lena Statuta AIPA sprejela

PRAVILA O NAMENSKIH SKLADIH
I, SPLOSNE DOLOCBE
f

.

ilen

(namenEki skladi)

Ta pravila o namenskih skladih dolodajo namenske sklade AIPA, pravila o vpladilih v sklade
AIPA in izplacilih iz njih, pravila o porabi sredstev, pojem Dneuveliavlenega avtorja( in pravlla
nadzora nad uporabo prejetih sredstev skladov AIPA.
AIPA oblikuje naslednje namenske sklade:
Namenski sklad za kulturnoumetniski namen,
Namenski sklad za socialni namen,
Namenski s(ad zaizobraZevalni namen.

-

Namenski skladi iz prej5niega odstavka tega elena so oblikovani za slede66 nameno:
za namen spodbujanJa kulturnoumetnlskega ustvarjania in razsirjanja novih avtorskih

-

-

del na podrodjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti (v nadaljevaniu kot
kulturnoumelniSki namen),
za socialne namene (v nadaljevanju kot socialni namen) in
zf 'tzob@revalne namene (v nadaljevanju kot izobrazevalni namen),

vse na nadin in pod pogoii, dolodenimi v ZKUASP, Statutu AIPA in v teh pravilih.

2.

dlen

Vsi izrazi, uporabljeni v teh pravilih, ki so izrazeni v moSki obliki, veljajo tudi za Zensko obliko
zaoisa.

Posamezni izrazi, uporabljeni v teh pravilih o namenskih skladih, imajo naslednji pomen:
izraz >pravie kabelske rehansmisije( se v teh pravilih uporablja kot okrajsava za
pravico radiodifume retransmisije v p{imeru kabelske retransmisiie avtorskih del;
pnhodke iz
izraz ravtorski honorar< se v teh pravilih uporablia kot enotni izJaz
pravic;
predmeta
sorodnih
naslova uporabe avtorskega dela ali
izraZ )avtorska pravica(, Esorodne pravice(, )avtorsko delo( in Dpredm€t sorodne
pravice( imajo isti pomeh kot v zakonu, ki ureja atorsko in sorodne pravice in se v teh
pravilih tl pojmi uporabljajo pod enotnim izrazom )avtorska pravica(;
izraz )avtorsko delo< se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za avtorsko delo in
predmet sorodne pravice, ki jih AIPA upravlja skladno z dovoljenjem pristoinega

-

a

-

-

organa;
izraz rpravidno nadomestilo( ima isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodnq
pravFe;

rzraz )posrovodsfuo< skradno z doro.bo
2. odstavka 2g. drena statuta zavoda za
uvefjavfjanje pravic avtorjev, izv*alc.ev in producentov
avdiovizuarnih der Srovenije,
K.o. pomeni direktor AlpA;

dsla(, )izvajalec( in )filmski producent(
rsko in sorodne pravice;
anju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list

rZASP< je Zakon o avtorski

in sorodnih pravicah (Uradni list RS, St. 16/07 _
uradno
predisdeno besedito, 68/00, 110/13,
56/15 in 63/16 _ ZKUASP);
izraz )imetnik pravic( je avtor, izvajalec, filmski producent
in vslka druga oseba, razen
kolektivne organizacije, na katero so bile

z zakonom, pogoJbo ati drugim pravnim
ali
na

izraz.)register( Je register na podlagi zakona, ki ureja
statusno obliko prame osebe, kl
je koleKivna organizacija;
rzraz )repertoar( je seznam avloFkih del, na katerih
kolektivna organizacija ali
neodvisni subjekt upravljanja upravlja avtorske pravice;
mesto( je zakljudena mnoiica pomensko povezanih
L.0""9
iavno dostopnih
'=tl:
splotnih strani.
II. VPLACILAV SKLADE

3.

dlen

V namenske sklade se stekajo sredsfua iz slededih virov:
zbranih avtorskih honorarjev iz nssrove pravice kaberske
retransmisije avtorskih der na
podlagi sklepa skupsdine AtpA:

-

-

-

nerazderjenih avtorskih honorarjev iz nasrova pravice kaberske
retransmisije avtorskih
der in rz nasrova pravice do pravidnega nadomestira za tonsko
ari vizuarno snemanie
avtorskih del, ki se izwsi pod pogoji privatn€ ali druge lastne
uporabe;

odbitkov na podlagi sporazumov o zastopanju s tujimi kolektivnimi
organizaciiami,
sklenjenih za korektivno upravljanle pravice do pravi8nega
nadomesrira za tonsko

ari

vizualno snemanje avtorskih del, ki se izvrsi pod pogoji privatne
ali druge lastne
uporabe oziroma skrenjenih za korektivno upravuanje jraMce
kaberske rerrlnsmisije

avtorskih del.

4,
o

sredstvih, ki se vpradajo

v

6len

namenske sklade iz nasrova pravice kab€rske retransmisije

avtorskih del, odlo6ajo dlani, ki so imetniki te pravice.

O sredstvih, ki se vpladajo v namenske sklade iz naslova pravice
do pravienega
za tonsko ali vizualno snemanje avtorskih del, ki se izvdi pod pogoji
privatne ali
uporabe, odlodajo Clani, ki so imetniki te pravice.

5.

Clen

(zbrani avtorski honorarji na podlagi sklepov skupsilne AIPA)
o,/o
zbranih
Na podlagi sklepa skupscine lahko AIPA za namenske sklade nameni najved 10
avtorskih honorarjev. o viSini vpladil, ki se namenijo v posamezni namenski sklad odlodajo s
sklepom, ki sa sprejme z vedino najmanj treh 66trtin na skupsdini na\zo6ih glasovalnih pravic,
tisti 6tani, ki so imetniki pravice kabelske retransmisije avtorskih del.

6,

Clen

(vpla6ila iz naslova nerazdeljenih avto6klh honorarjev)
Nerazdeljeni avtorski honorarji se v skladu z dolodbami 33. in 35. ebna ZKUASP stekajo v
namenske sklade, v enakih deleZih, razen de skup5dina s sklepom dolodi drugade.
Nerazd€liena gr€dstva se v namensko sklade prensssjo Sele po poteku zaslaraln€ga roka, ki
velja za terjatv€ neznanih upravid€nc€v do posameznih avtorskih honorarjev, v skladu z
odl.
dofodbami Obfigacijskega zakonika (Uradhi list RS, 5t. 831/01, 32104, 2U06
US, 40/07, 64i16 - odl. US) (v nadaljevaniu kot OZ).

-

7'

6len

(vplaEila iz naslova odbitkov, ki so za ta namen dogovorieni v pogodbah o
medseboJnem zastopaniu s tuJlml kolektlvnlmi organizacijami)
Ce so v sporazumu o zastopaniu glede upravljan,a avtorske pravice, sktenjenlm med AIPA in
tujo kolektivno organizacijo, dogovorjeni odbitki za nam€nske sklade in je podano izrecno
soglasje tuje kolektivn€ organizacue, AIPA odvede odbitek v okviru sporazuma in jih vplada v
ustrezni namenski sklad.

III. UPRAVLJANJE NAMENSKIH SKLADOV

8.

Clen

(upravuanle s sredstvl namenskih skladov)
AIPA vodi sredswa namenskih skladov na svojem poslovnem radunu, lo6eno za vsak sklad
posebej po vrsti avtorskih pravic, znotraj vsakega sklada pa tudi po vrsti uporabe, za vsako
poslovno leto posebej.

9. 6len
(stro$ki namenskih skladov)
StroSki, povozani z delorenjem namenskih skladov, bremenijo namenski sklad, na kaleroga
se nanaSajo.

IV' SPODBUJANJE KULTURNOUM.EINISKEGA
USWARJANJA IN RAZSRJANJA
POMEMBN;H; OHRANJANJE KULTURNE
RAZNOLIKOSTI

NOVIH AWORSKIH DEL NA PODROEJIH,

10. Clen

(upravl6enci)
Sredsfua iz namenskih skladov za spodbuianje
kultumoumetniikega ustvarjanja in raz5irjanja

novih avtorskih der na podroajih, pomembnih za
ohranjanj€ kunume raznorikosti, so
namenjena izkrjudno
neuverjavrjenim avtorjem s starnim prebivarEcem v
Repuuriti sroveniii.

za

spodbujanje kurturnoumetnrSk€ga ustvarjanja in raz.irjanja
novih avtorskih der na
podrodjih' pomembnih za ohranjanje kurtume
raznorikosti, so sredstva namenjena zrasti
spodbudam in Stipendijam.
ni AlpA, ki iz naslova avtorskih honorarjev pri
ved sredstev, kot znasa bruto letna minimalna
radni list RS, St. 13i10 in qz/z}1') za preteklo

11. dten

Do sredstev iz namenskih skradov za spodbujanje kurtumoumetniskega
ustva4anra

in

razsirjanja novih avtorskih der na podro{ih, pomembnlh
za ohranjanje kurturne raznofikosli, so
upravi[eni tiEti 6tani AtpA
kl lmajo status neuveljavljenega avtorja,
ki imajo stalno prebivalisde v Republiki Sloveni,i in

- ki hkati izpolnjujejo pogoje iz naslednjega odstavka tege dlena teh pravil (v

-

nadaljevanJu kot prosilec) in

Ee poslovodstvo ArpA na podragi obrazrozenega mnenja
komisiie za namehske skrade

ugodi proSnji prosilca.
Prosilec mora ori AtpA:

- vloiiti
ustvarj
kulturn

mora konkr€tno navesti obliko kulturnoumetnisk€ga
avtorskih del na podroijih, pomembnih za ohranlan]e

drena)inpodarikonkretnio"Jfi

-

"l";1"":1';,.?mff jl,Ji?ff

,l

j*l.jffi fi:r:

skani AIPA,
predrotiti obrazrozitev, da gre za spodbujanje kulturnoumetniskega
ustuarjanja in
raz5irjanja novih avtorskih del na podrodjih, pomembnih za
ohranJanje Luliurne
raznolikosti, iz prejinje alineje,
obrazrozitev' kej bo prosirec s rako obriko kurtumoumetniskega
ustvarjanja in razsi4anja

novih avtorskih det na podrodjih, pomembnih za ohranjanje
kutturne raznotiiosii,

dosegel oziroma pridobil.

I

oJ

\l

w

I
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V. SOCIALNI NAMEN
12.61€n

(upravl6enci)
Do sredstev iz namenskih skladov za socialne namene so upravideni tisti 6lani AIPA:
ki imajo stalno prebivalisde v Republiki Sloveniji in

-

ki pri deliM avtorskih honorarjev AIPA v preteklem poslovnem lehl glede na leto
izpla6ila sredstev iz namenskega sklada nlso preieli bruto zneska avtorskega
honorarja, visjega od letne bruto minimalne pla6e v Republiki sloveniji (v nadalievaniu
upravi6enec).
13. dlen

sredstva za socialn€ namene so delijo na podlagijavnega pozlva med tiste upravidence, ki:
so oddali popolno prosnio in
izpolnjujejo pogoje izjavnega poziva.

-

Pogojiza pridobitev in visina sredstev, kijih bo prejel posahezni upravidenec iz Namenskega
sklada za socialni namen so dolodno opredeljeni v iamem pozivu.
{

tl, dlen

(lzredna soclalna pomoc)
Vsak dlan AIPA lahko kadarkoli pri AIPA vloz prosnjo za onkratno socialno pomod in sicer
primeroma: smrt v druzni, tezke socialne razllere, naravna ali druga nesreda in podobno ter
je namenjena kritju izrednih stroskov in/alije nameniena prerivljanju ter pomoti v stiski.

O prognji za lzredno socialno pomod in o vlsini dodeljene enkratne socialne pomodl odlodi
poslovodsfuo AIPA na podlagi obrazloZenega mnenia komisije za namenske sklade.

VI, IZOBRAZEVALNI NAMEN
15. dlen

Sredstva iz namenskih skladov za imbraicvalni namen so namenjena za pridobivanje
izobrazbe, prldobivanie, razslrJanle, obnavljanle, posodabljanJe In poglabljanJe znanj, vesEin In
kompetenc. Za izob/ralevalni namen so namenjene spodbude in Stipendije za vpis in
obiskovanje Sole oziroma Studija, seminarja, specializacije, tedaja, praktidnega usposabljania
in izobraievanja z avdiovizualnega podrodia (v nadaljevanju kot izobraZevanje).
AIPA bo prosilcem, ki ustrezaio vsem pogojem navedenim v 15. in 16. 6lenu teh Pravil, povrnila
do 50 7c stroSkov. Natanden odstotek povrnitve stroskov se dolod v vsakokratnem lavnem
pozivu.

V primeru, da prosilec prejme solinanciranje oziroma Stipenduo s stranl druge o
oziroma da prejme popust s strani i^,ajalc€ izobrazevanja, se powa6ilo slroskov iz

7

odstavk€ zntZa za znesek, ki ga
Je prejel od druge organizacije ali izvajalca izobrazevanja, ki
se dolodi v pogodbi, sklenjeni s prosilcem.
16. Elen

Do sredstev iz namenskih skradov za izobrazevarne
namene so upravrceni 6rani ArpA (v
nadarjev€nju kot prosirci), kiimajo starno prebiviariSde
v Repubriki sroveniii in m hrrati preotozil'o
naslednjo dokumentacijo:
- pisno prosnjo na AlpA, v kateri morajo konkretno navesti obliko izobra2evanja,
kise jo
nameravaio udereziti in na katero so biri sprejetiter
navesti predvideno visr,i,irJs'i
- terminski na6rt izobra2evanj a,
"iI
- dokazilo o vpisu oziroma sprejemu na izobrazevanje,
- izjavo o morebitnem sofinanciranju oziroma mlrebitni Stipendiji s strani
druge
organizacije oziroma izvajalca izobrazevanja,
- motivaciJsko pismo in obrazroiitev, kaj bo dran ArpA s takim izobrazevanjem pridobir.
lzjemoma lahko prosnjo vroiijo tudi neatani, ki morajo poreg
dokumentov, navedenih

v
prejsnjem odstavku tega drena, prosnji pr/roziti pisno
in strotouno obrazroieno priporociro
stanovskega zdrutenja, kije dlan Zveze druBlev slovenskih
filmskih ustvarialcev.

VN. KOMISIJE ZA NAIIIENSKE SKLADE

17. Elen

no_tehnidne naloge, pripravo izhodisd javnih pozivov, pregled
rokovnih ocen in mnenj ter podobnih nalog, imenuje naslednje

-

komisijo za kulturnoumetniski namen,
komisijo za socialni namen,
komisijo za izobrarevalni namen.

zgoraj navedene komisrje odrocajo o prosnjah za pridobitev sredstev
iz posameznega
istoimenskega namenskega sklaoa.

l:sam:zlo

komisijo sestavriajo 3 drani. posrovodstvo ArpA imenuje 6rane
komisijo izmed

dlanov AIPA. Clani komisij so imenovani za obdobje treh let.

Vsaka komisia ima predsednika komisije, ki ga dlani komisije imenujejo
med seboj.

VIII. PRIJAVNI POSTOPEK
18. Clen

Poslovodstvo A|PA na spretnem mestu ArpA objavijavni poziv
z naraneno dolodenimi kriteriji

in pogoji za pridobitev sredslev iz posameznega sklada. Javni poziv je
odprt do porabel

sredstev oziroma do naslednje skupsdine.

nl

h

KomisijazanamenskeskladeposlovodswuAIPApodaporodilo,izkateregaizhaia,alije

prosnja prosilca ustrezna ter ali prosilec izpolnjuie pogoje in kriterije iz posameznega Javnega
poziva. Poslovodstvo AIPA prosnje obravnava po vrstnem redu preiema pro5enj in do porabe
sredstev iz posameznega namenskega sklada'
prosnJa
Poslovodstuo AIPA preko komisije za namenske sklade prosilca, kateremu Je bila

Ugodena,ve|oktronskiob|ikiobvestiougoditviprosnjevroku45dniodprejema|e-te.
prav tako poslovodstvo AIPA preko komisije za namenske sklade prosilca, kateremu prosnia
prejete prosnje.
ni bila ugodena, o slednjem preko elektronske posto obvesti v roku 45 dni od

s prosilcem, kateremu je bila prosnja 2a drpanie sredstev

iz namenskega sklada ugodena za

namene spodbujanja kultumoumetniskega ustvarjania in razsiriania novih avtorskih del na
podrodiih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, oziroma sredstev za izobrazevalne
namenl, se sklene pogodOa, v liateri se opredeli razmeri€ med AIPA ter prosilcem. Ce prosilec
zavrne predlog glede vsebine ali podpisa pogodbe all de se na poziv komisije za namenske
je
sklade na sklenitev pogodbe ne odzove v roku 20 dnl od prejema poziva, se steje, da
prosilec od svoje pro5nje odstopil.

IX, PRFOZBENI POSTOPEK
19. dlen

Prosilci lahko vlozrjo prito:bo zoper zavmilno odloditev poslovodstva AIPA. Pritozba se
obravnava v skladu s postopkom dolodenim v 39. 6lenu Statuta AIPA.

X. IZPLAEILA

tr

NAMENSKIH SKLADOV
20. 6len

sfedstva se izpladujejo iz posameznega namenskega sklada na na6in in pod pogojidoloEenimi
v teh pravilih o namenskih skladih.

sredstua se izpladajo v roku 15 dni po izdaji obvestila prosilcu oziroma v rokih in na na6in,
dogovorjenih s pogodbo iz zadnjega odstavka 18. 6lena'

XI. NADZOR NAD PORABO PREJETIH SREDSTEV IZ SKLADOV IN POROCANJE
21. dlen

Sredsva namensklh skladov so namenjena samo upravidencem, ki jih doloda ta
namenskih skladih in se lahko porabijo samo v skladu s temi pravili'
Nadzor nad porabo sredstev namenskih skladov izvaja poslovodstvo AIPA.

22. Eten

vi letno porodilo in pojasnila k radunovodskim
h v namenske sklade, pri Eemer morajo bili
ti
uporabe ter natandno obrazloZeni. V zvezi s
osebnih podarkov (zvop
A,671071 ozitoma

- 1) (Uradni ri$ R3:;t.ps"6t;Iiili#':r1"?::'f#: ;ilI!:
ki v Easu porodanja

z zakonom,

uoj"

""ituo

o""bnih podatkov.

XII. UPRAVL'ANJE SREDSTEV IZ SKLADOV
23. 6ten

(nalo:bena politika)
Poslovodstvo AtpA rahko sredstva iz namenskih
skradov do njihove porabe naraga v finan6ne
nalolbe, pri 6emer mora zagotavljati vamost, donosnost,
.uno.t in razprsenosti nalozb.

Poslovodstvo A'PA mora v dasovnih intervarih, ki
omogo.ajo priragajanie naroZbene poritike
dogajanju na.trgu, vendar najmanj enkrat retno skupsdini
v potrdrtev predroziti predrog
nalozbene poritike za sredstva skradov, na podragi
kateie bo mogoca optimizirati zastavrjene
cilje nalozbene politike.
24. dten
(lzbara tzyajatca)
Po_slovodstuo AIPA mora po potrdiM nalozbens politike
pridobiti ponudbe

za realizacuo te
politike od najmanj treh razridnih kapitarsko
nepovezani'h izvajabev, vkrjudno z njihovimi
referencami.

Poslovodstvo AIPA na podragi njihovih ponudb ter
referenc izbere

i

'rajarca
25.

naroibene poritike.

ilen

(sklenltev pogodbe z izvajalcem)
Posfovodswo ArpA mora za izvajanie naro2bene poritike

politike skleniti pogodbo.

z izbranim iar'ajarcem naroibene

26. Clen

za*di

izvaja.ila narozbene poritike izpradira iz skradov no smejo
biti ovirana oziroma

onemogodena.

Po iaeku obdobja Evajanja narozbene poritike se narozena
sredstva in njihov donos, zmanjsan
za stroske izvajarca narozbene poiitike in mo €bitnE druge
strodke izvedbe (stroski naxnila,
konvezije, morebitne davsdine ...), vmejo v namenski
n k t"r", so se nahajara pred
izvedbo natoibene politike.
"-kr"d,

7
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XIII, PREHODNE IN KONCNE DOLOdBE
27. Eten

(prehodne In konene doto6be)
Ta Pravila pridnejo veljati z dnem njihovega sprejerna na skup56ini

AlpA

s sprej€mom teh Pravil prenehajo vefiati dosedanja pravila, ki urejajo namenske skrade AlpA
V Ljubljani, dne 10. 7. 2018
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