
NAMENSKI SKLAD SOAVTORJEV AVDIOVIZUALNIH (AV) DEL 
VLOGA ZA IZREDNA SREDSTVA - SOCIALNA POMOČ

Za sredstva iz namenskega sklada soavtorjev AV del za socialne namene, lahko kandidira soavtor AV del s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali 
filmski producent, ki je fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in je imetnik pravice soavtorjev po prenosu. Sredstva lahko pridobi 
kandidat, ki pri delitvi avtorskih honorarjev ali nadomestil pri AIPA v preteklem poslovnem letu glede na leto izplačila sredstev iz sklada, ni prejel bruto zneska 
avtorskega honorarja, višjega od letne bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji. Sredstva lahko kandidat izjemoma pridobi brez poziva tudi na podlagi 
individualne prošnje.
Kandidat lahko vloži individualno prošnjo za izredna sredstva za socialne namene (tj. za socialno pomoč) v primeru enkratnih ali dalj časa trajajočih dogod-
kov, ki povzročijo težke socialne razmere ali težje finančne stiske (npr. zaradi naravne ali druge nesreče, bolezni, smrti v družini, izgube zaposlitve, izgube 
dela, izgube prihodkov ali ostalih nepredvidljivih življenjskih dogodkov, brezposelnosti, plačilne nediscipline ipd.).
Kandidat mora vložiti prošnjo na tem obrazcu AIPA (vloga za izredna sredstva - socialno pomoč) in priložiti priloge, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji iz 
prejšnjega odstavka za pridobitev izrednih sredstev.

Podatki o kandidatu

Ime: Priimek:

Naslov in pošta stalnega prebivališča:

Telefonska številka: E-naslov: 

Številka transakcijskega računa:  BIC/SWIFT banke:

Naziv banke:  Davčna številka:

Obvezne priloge:

Priloga 1: fotokopija veljavnega identifikacijskega dokumenta, ki se uporabi izključno za ugotavljanje istovetnosti podatkov  

(po tem bo dokument uničen)
(označi ustrezno)

  kopija osebe izkaznice (obe strani);   kopija potnega lista;   kopija vozniškega dovoljenja;

Številka dokumenta: Datum veljavnosti dokumenta do:

Priloga 2: podpisana obrazložitev socialnega in finančnega stanja ter razlogov za vložitev vloge za izredna sredstva

Priloga 3: dokumentacija, ki izkazuje težke socialne ali finančne razmere (npr. odločba CSD, potrdilo o prijavi v evidenci brezposelnih oseb, 

dokazila o prihodkih, zdravniško potrdilo o nezmožnosti opravljanja dela in sorodni dokumenti, ki izkazujejo dejanske socialne in finančne 

razmere kandidata)

Spodaj podpisani  izjavljam, da sem v celoti seznanjen 

z vsebino Pravil o namenskem skladu soavtorjev avdiovizualnih del, ki se nanašajo na dodelitev in izplačilo izrednih sredstvev kot socialne 

pomoči, in da kazensko in materialno odgovarjam za pravilnost navedb v vlogi.

Datum: Podpis:

AIPA, k.o. | Dvorakova ul. 5, SI-1000 Ljubljana | T + 386 1 75 56 219 | W www.aipa.si | ID za DDV SI93521812 | matična št. 2346907

AIPA obdeluje zbrane osebne podatke kandidatov v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in z ZVOP-1 za namen delitve sredstev iz namenskega sklada v skladu z vsakokrat 
veljavnimi Pravili o namenskem skladu soavtorjev avdiovizualnih del. Z izpolnitvijo tega obrazca (vloge) se kandidat strinja s tem, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za omenjeni 
namen. Neposredovanje podatkov oz. nestrinjanje s posredovanjem podatkov ima za posledico neobravnavanje vloge in s tem nemožnost dodelitve sredstev iz namenskega sklada. AIPA 
zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno z zahtevami slovenske in evropske zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in se zavezuje, da bo podatke uporabljala izključno za 
zgoraj navedeni namen. Osebni podatki kandidatov se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. AIPA prido-
bljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredovala ali razkrila nepooblaščenim tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi dodelitve sredstev iz namenskega sklada oz. če tako 
določa zakon (npr. ZKUASP – 3. odst. 41. čl. in 20. tč. 1. odst. 39. čl.). Kandidat ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, 
ki se nanašajo nanj. Kandidat ima poleg tega tudi pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefon: (01)230 97 30, elektronski 
naslov: gp.ip@ip-rs.si, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Vsi izrazi, uporabljeni v obrazcu, izraženi v moški obliki, veljajo tudi za žensko obliko zapisa.
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