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Na podlagi prvega odstavka 25. člena in 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske 

in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljevanju: ZKUASP) je skupščina združenja 

SAZOR – Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ k.o. (v 

nadaljevanju: Združenje) dne 15. 7. 2020 sprejela naslednja 

 

 

PRAVILA O NAMENSKEM SKLADU  

 

1. člen 

(namenski skladi) 

 

Združenje oblikuje en namenski sklad za naslednje namene: 

- spodbujanje kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na 

področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer morajo sredstva 

prejeti še neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,  

- socialne namene avtorjev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in  

- izobraževalne namene avtorjev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

 

2. člen 

(vplačila v sklad) 

 

Viri sredstev sklada so: 

- vplačila iz naslova nerazdeljenih avtorskih honorarjev in nadomestil, kot jih opredeljuje 

ZKUASP, 

- vplačila iz zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil, 

- vplačila iz naslova odbitkov, ki so za ta namen dogovorjeni v sporazumih o zastopanju 

s tujimi kolektivnimi organizacijami. 

 

O višini vplačil v namenski sklad odloča skupščina, pri čemer upošteva omejitve, ki jih določa 

ZKUASP.   

 

3. člen 

(vplačila iz naslova nerazdeljenih avtorskih honorarjev in nadomestil) 

  

Če je del sredstev, namenjenih za razdelitev imetnikom pravic, ostal nerazdeljen v skladu z 

določbami 35. člena ZKUASP, se takšni nerazdeljeni avtorski honorarji in nadomestila vplačajo 

v namenski sklad, in sicer ločeno po vrsti pravice in vrsti uporabe.  

 

Nerazdeljena sredstva, glede katerih še ni nastopilo zastaranje, se v namenski sklad vplačajo po 

poteku zastaralne dobe za terjatve neznanih imetnikov pravic. 

 

4. člen 

(vplačila na podlagi sklepa skupščine Združenja) 

 

Skupščina odloča o vplačilih v namenski sklad ločeno za sredstva iz vsake posamezne delilne 

mase, in sicer: 

- o vplačilih iz delilnih mas, oblikovanih iz naslova pravice do nadomestila iz tretjega 

odstavka 37. člena ZASP, z večino najmanj treh četrtin na skupščini navzočih 

glasovalnih pravic odločajo avtorji glede vplačil iz fonda avtorjev in založniki glede 

vplačil iz fonda založnikov, 
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- o vplačilih iz delilnih mas, oblikovanih iz naslova pravice reproduciranja v primeru 

fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP z večino najmanj treh četrtin na skupščini 

navzočih glasovalnih pravic odločajo imetniki te pravice.   

 

5. člen 

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

zastopanju s tujimi kolektivnimi organizacijami) 

 

Če je v sporazumu med Združenjem in tujo kolektivno organizacijo dogovorjen odbitek za 

namenske sklade, Združenje sredstva, ki so predmet dogovorjenega odbitka, v skladu s sklepom 

skupščine vplača v namenski sklad. Sredstva se vplačajo v namenski sklad za namen, ki je 

določen v sporazumu o zastopanju. Če namen porabe sredstev v sporazumu o zastopanju ni 

določen, se sredstva lahko porabijo za katerikoli namen iz 1. člena teh pravil.  

 

6. člen 

(upravljanje s sredstvi namenskega sklada)  

 

Združenje vodi sredstva sklada ločeno na svojem računu.  

 

Stroški namenskega sklada bremenijo namenski sklad. 

 

Stroški, povezani z delovanjem sklada, ne smejo presegati 10% sredstev sklada. 

 

7. člen 

(izplačilo iz namenskega sklada) 

 

Sredstva iz namenskega sklada lahko prejme oseba, ki je pri Združenju vpisana v evidenco 

članov ali evidenco imetnikov pravic in izpolnjuje pogoje iz 1. člena teh pravil. Sredstva za 

izobraževalne namene se lahko izplačajo tudi tretjim osebam, če se s tem doseže namen sklada 

iz tretje alineje 1. člena teh pravil. 

 

Če se sredstva iz namenskega sklada namenijo za spodbujanje kulturnoumetniškega ustvarjanja 

in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, 

lahko sredstva prejmejo neuveljavljeni avtorji, kot so opredeljeni v teh pravilih. 

 

Če se sredstva iz namenskega sklada namenijo za socialne namene, se sredstva lahko razdelijo 

avtorjem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 

sklepu skupščine oz. javnem pozivu, pri čemer sredstev za ta namen ne smejo prejeti avtorji, ki 

so pri delitvi avtorskih honorarjev in nadomestil pri Združenju v preteklem obračunskem 

obdobju glede na leto izplačila sredstev iz namenskega sklada prejeli izplačila, višja od bruto 

minimalne letne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu glede na leto izplačila.  

 

Če se sredstva iz namenskega sklada namenijo za izobraževalne namene avtorjev s stalnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, se sredstva namenijo:  

- za štipendije ali pomoč avtorjem za študij ali druga izobraževanja na področju 

ustvarjanja ali preučevanja del s področja književnosti znanosti, publicistike ali njihovih 

prevodov, bodisi na domačih izobraževalnih ustanovah ali pa v tujini, ali 

- za izvedbo izobraževanih dogodkov.  

 

8. člen 
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(razdelitev in poraba sredstev) 

 

Sredstva se lahko razdelijo na podlagi: 

- sklepa skupščine Združenja o izplačilu sredstev iz namenskega sklada,  

- javnega poziva poslovodstva Združenja. 

 

Poslovodstvo objavi javni poziv na spletni strani Združenja. Javni poziv vsebuje predvsem: 

- višino sredstev,   

- namen porabe sredstev, 

- pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj (v nadaljevanju: kandidat), in kriterije za 

izplačilo sredstev, 

- dokazila, če so zahtevana, 

- morebitno obveznost poročanja o uporabi namenskih sredstev, 

- rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od 8 dni od objave javnega poziva,  

- način posredovanja prijave (npr. po elektronski pošti, na predvidenem obrazcu). 

 

Poslovodstvo po poteku roka za prijavo na javni poziv pregleda vse prejete prijave in odloči o 

tem, katere prijave izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, ter o izplačilu sredstev. Poslovodstvo 

obvesti kandidata o svoji odločitvi glede prijave. 

 

Z izbranim kandidatom se lahko sklene pogodba, v kateri se podrobneje opredelijo pravice in 

obveznosti Združenja in izbranega kandidata (prejemnika sredstev). Če izbrani kandidat zavrne 

predlog poslovodstva glede vsebine ali podpisa pogodbe ali če se na poziv poslovodstva 

Združenja k sklenitvi pogodbe ne odzove v roku 20 dni od datuma odpošiljanja poziva na 

elektronski naslov izbranega kandidata (oz. od datuma odpošiljanja po pošti (z navadno pošto), 

ki je naveden na pošiljki, na naslov izbranega kandidata, če Združenje ne razpolaga s podatkom 

o elektronskem naslovu izbranega kandidata), se šteje, da je izbrani kandidat odstopil od prijave 

na javni poziv.   

 

Sredstva se izplačajo izbranemu kandidatu v rokih in pod pogoji, ki jih določa sklep skupščine, 

javni poziv oz. pogodba med izbranim kandidatom in Združenjem, če je sklenjena.  

 

9. člen 

(neuveljavljeni avtor) 

 

Za neuveljavljenega avtorja se po teh pravilih šteje fizična oseba s stalnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji, ki je avtor največ treh del s področja književnosti, znanosti, publicistike 

ali njihovih prevodov.  

 

10.  člen  

(izvajanje nadzora nad uporabo prejetih sredstev iz namenskega sklada) 

 

Prejemnik sredstev lahko sredstva porabi le za namen in v skladu s pogoji iz sklepa skupščine, 

javnega poziva oz. pogodbe z Združenjem, če je ta sklenjena.  

 

Poslovodstvo Združenja izvaja nadzor nad uporabo prejetih sredstev iz namenskega sklada. 

Prejemnik sredstev namenskega sklada mora v rokih in na način, ki ga opredeljuje sklep 

skupščine, javni poziv oz. pogodba, če je sklenjena, Združenju predložiti pisno poročilo o 

porabi sredstev. Poročilu morajo biti predložena ustrezna dokazila.  
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Če prejemnik sredstev Združenju ne posreduje popolnega poročila o porabi sredstev ali če je 

prejeta sredstva porabil v nasprotju s pogoji iz sklepa skupščine oziroma javnega poziva in 

pogodbe, če je ta sklenjena, lahko poslovodstvo Združenja upoštevaje okoliščine primera 

zahteva vračilo sredstev. Če prejemnik sredstev teh ne vrne v roku, ki ga določi poslovodstvo, 

ali se z Združenjem ne dogovori za obročno povračilo prejetih sredstev, poslovodstvo 

Združenja zoper prejemnika sredstev lahko sproži pravne postopke zaradi vračila prejetih 

sredstev, skupaj z zamudnimi obrestmi in stroški postopka. 

 

Če se sredstva namenijo za socialne namene, se za prejemnike tovrstnih sredstev ne uporabljajo 

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

skupščine oziroma javnem pozivu ali pogodbi, če je ta sklenjena, določeno drugače.  

 

11.  člen 

(končni določbi) 

 

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila združenja SAZOR GIZ o namenskih 

skladih z dne 29.6.2017. 

 

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina Združenja.  

 

 

 


