
 
  

 

Datum: 24. 12. 2018  
 
 
Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k.o. - 

AIPA, k.o. (v nadaljevanju AIPA) 
 na podlagi 33. člena ZKUASP, Pravil o namenskih skladih z dne 10. 7. 2018 in 

 sklepa št. 12. 1 skupščine z dne 10. 7. 2018,  
objavlja 

 
 

JAVNI POZIV ZA ODDAJO VLOG  
ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZ NAMENSKEGA SKLADA ZA SOCIALNE NAMENE*  

ZA LETO 2018 
 
 

 
AIPA javno poziva zainteresirane člane kolektivne organizacije AIPA (v nadaljevanju: kandidati) 
k oddaji vloge za dodelitev sredstev iz namenskega sklada za socialne namene za leto 2018. 
 
Sredstva za socialne namene se dodelijo na podlagi javnega poziva med tiste kandidate, ki so 
pravočasno oddali popolno vlogo in izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva. 
 
Kandidati morajo posredovati vlogo s prilogami v predpisani obliki na obrazcu, ki je priložen 
pozivu. 
 
Kandidati, ki se bodo odzvali na javni poziv, morajo izpolnjevati naslednje pogoje (12. člen Pravil 
o namenskih skladih):  

• da so člani AIPA; 

• da imajo stalno prebivališče v RS; 

• da pri delitvi avtorskih honorarjev AIPA v preteklem poslovnem letu glede na leto 
izplačila sredstev iz namenskega sklada niso prejeli bruto zneska avtorskega honorarja, 
višjega od letne bruto minimalne plače v RS. 

 
Vloga mora vsebovati naslednje priloge: 

• fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče v RS; 

• kandidati s statusom upokojenca morajo priložiti še fotokopijo kartice upokojenca in 
izpiska ZPIZ s podatkom o višini pokojnine, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; 

• kandidati, vpisani v razvid Samozaposleni v kulturi, morajo priložiti še fotokopijo odločbe 
Ministrstva za kulturo oz. izpis iz PRS pri AJPES; 

• kandidati, ki kandidirajo za socialni dodatek za mladoletne otroke, morajo priložiti še 
dokazilo o starosti otrok; 

 
 
 



 
 

 

 
Iz socialnega sklada se kandidatom, ki so vložili pravočasno in popolno vlogo, lahko dodelijo 
enkratni letni dodatki po naslednjih kriterijih: 

• upokojenim kandidatom, katerih mesečna neto pokojnina ne presega višine 
zagotovljene pokojnine 516,62 EUR (www.zpiz.si, podatek za oktober 2018), socialni dodatek 
v višini 200 EUR; 

• za vsakega mladoletnega otroka se kandidatu dodeli socialni dodatek v višini 150 EUR; 

• kandidatom, ki so vpisani v razvid Samozaposleni v kulturi, se dodeli socialni dodatek v 
višini 500 EUR. 

 
Posamezni kandidat lahko iz namenskega sklada za socialne namene po tem javnem pozivu 
prejme skupno največ 1.000 EUR finančnih sredstev. 
 
Vsi zneski navedeni v tem javnem pozivu so opredeljeni v bruto vrednosti, razen, kjer je neto 
znesek izrecno naveden. 

 
Poslovodstvo AIPA preko komisije za namenske sklade kandidata, katerega vlogi je bilo 
ugodeno, oziroma mu je bila vloga zavrnjena, v elektronski obliki obvesti o ugoditvi oziroma o 
zavrnitvi vloge v roku 45 dni od prejema le-te. 
 
Sredstva za socialne namene se izplačajo v skladu z 2. odstavkom 20. člena Pravil o namenskih 
skladih v roku 15 dni po izdaji obvestila o dodelitvi sredstev iz namenskih skladov. 
 
V primeru, da število kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, presega razpoložljiva finančna 
sredstva se kandidatom dodelijo sredstva, zmanjšana za ustrezen odstotek. 
 
Kandidati pošljejo vlogo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni poziv – 
sklad za socialni namen«, in sicer na naslov: AIPA, k.o., Dvorakova 5, 1000 Ljubljana, do 
vključno ponedeljka 28. 1. 2019. Za pisno obliko vloge se šteje tudi kopija podpisane vloge v 
e-obliki (sken v formatu pdf), poslana na e-naslov: info@aipa.si, pri čemer veljavnost vloge ni 
pogojena z elektronskim podpisom.  
 
Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi. 
 
Kandidati lahko pridobijo dodatne informacije in pojasnila na e-naslovu: info@aipa.si. 
 
*Poziv za izplačila sredstev iz namenskega sklada za socialne namene se ne nanaša na 
Izredno socialno pomoč, ki je namenjena kritju izrednih stroškov in pomoči v stiski 
(primeroma: smrt v družini, težke socialne razmere, naravna ali druga nesreča ...). O dodelitvi 
tovrstne enkratne socialne pomoči odloči poslovodstvo na predlog komisije za socialni namen. 
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