
 
  

 

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 KULTURNOUMETNIŠKI NAMEN  

ZA LETO 2018 
 
 
AIPA javno poziva zainteresirane člane kolektivne organizacije AIPA (v nadaljevanju: kandidati), da 
oddajo vlogo za izplačilo sredstev iz namenskega sklada za spodbujanje kulturnoumetniškega 
ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne 
raznolikosti. 
 
Sredstva se delijo na podlagi javnega poziva med tiste kandidate, ki so pravočasno oddali popolno 
vlogo in izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva. 
 
Kandidati, ki se bodo odzvali na javni poziv, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

• da so člani AIPA; 

• da imajo stalno prebivališče v RS; 

• da so neuveljavljeni avtorji. 
 
Za »neuveljavljenega avtorja«, skladno s Pravili o namenskih skladih, štejejo tisti člani AIPA, ki iz 
naslova avtorskih honorarjev pri AIPA v preteklem poslovnem letu niso prejeli več sredstev, kot 
znaša bruto letna minimalna plača, določena v Zakonu o minimalni plači za preteklo leto. 
 
Vlogo je mogoče oddati za vsa kulturnoumetniška udejstvovanja in dogodke, ki so se ali se bodo 
odvijali  v letu 2018. 
 
Kandidati morajo posredovati pisno prošnjo - vlogo s prilogami v predpisani obliki na obrazcu, ki je 
priložen pozivu. 
 
Vloga mora vsebovati naslednje priloge: 

• kopijo osebnega dokumenta iz katerega je razviden podatek o stalnem prebivališču 
kandidata; 

• obrazložitev, kaj bo kandidat s tako obliko kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih 
avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti dosegel oziroma 
pridobil. 

 
 



 

 

 
 
AIPA bo kandidatom sredstva iz tega sklada dodelila za: 
 

• delovne štipendije v enkratnem letnem znesku za debitantske, zahtevnejše oziroma 
dolgotrajnejše projekte, vendar ne več kot 2.000 EUR; 
 

• udeležbo na filmskih festivalih in sejmih (v nadaljevanju dogodek) : 
- v Sloveniji, vendar ne več kot 100 EUR za dogodek; 
- v Evropi, vendar ne več kot 500 EUR za dogodek; 
- drugje po svetu, vendar ne več kot 1.500 EUR za dogodek; 

 

• kritje članarine v mednarodnih strokovnih združenjih, vendar ne več kot 500 EUR; 
 

• avtorsko sodelovanje pri restavriranju slovenskih filmov, vendar ne več kot 2.000 EUR; 
 

• prejete nagrade vesna v letu 2018 za: najboljši film, najboljši igrani celovečerni film, najboljšo 
režijo, najboljši scenarij, najboljšo fotografijo, najboljši dokumentarni film, najboljši kratki film, 
najboljši študijski film, najboljši animirani film, najboljšo izvirno glasbo, najboljšo moško 
glavno vlogo, najboljšo žensko glavno vlogo, najboljšo moško stransko vlogo, najboljšo 
žensko stransko vlogo, v enkratnem znesku 1.000 EUR na prejeto nagrado vesna. 

 
Komisija bo pri odločanju v zadevah iz prvih štirih alinej upoštevala vlogam priložena 
priporočila strokovnih združenj z AV področja. 
 
Posamezni kandidat po tem javnem pozivu za namene iz prvih štirih alinej lahko prejme do skupno 
največ 3.500 EUR finančnih sredstev. V navedeni znesek se ne vštevajo finančna sredstva, 
dodeljena za nagrado vesna.  
 
Vsi zneski navedeni v tem javnem pozivu so opredeljeni v bruto vrednosti. 

 
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 spodbujanje kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na 
področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, se v skladu z 2. odstavkom 20. člena 
Pravil o namenskih skladih izplačajo v roku 15 dni po izdaji obvestila o dodelitvi sredstev iz 
namenskih skladov oziroma v rokih dogovorjenih s pogodbo. 
 
V primeru, da število kandidatov 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 kulturnoumetniški 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 
elektronski obliki (sken v formatu pdf), poslana na elektronski 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. 
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