
 
 

 

Datum: 15. 11. 2022  
 

Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov  
avdiovizualnih del Slovenije, k.o. - AIPA, k. o. (v nadaljevanju AIPA) na podlagi 33. člena 
ZKUASP in Pravil o namenskem skladu soavtorjev avdiovizualnih del z dne 18. 12. 2019  

objavlja 
 

POZIV ZA ODDAJO VLOG  
ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZ SKLADA SOAVTORJEV AVDIOVIZUALNIH DEL -   

ŠTIPENDIJE IN DELNO POVRAČILO ŠOLNIN ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23 
 
AIPA poziva člane in imetnike pravic kolektivne organizacije AIPA k oddaji vlog za dodelitev 
sredstev iz sklada soavtorjev avdiovizualnih del za izobraževalne namene soavtorjev 
avdiovizualnih (v nadaljevanju: AV) del s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali filmskih 
producentov, ki so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in so imetniki 
pravice soavtorjev po prenosu. 
 
Sredstva iz sklada bodo dodeljena kandidatom, ki bodo pravočasno oddali popolno vlogo na 
obrazcu AIPA in bodo izpolnjevali naslednje pogoje iz Pravil o namenskem skladu soavtorjev 
avdiovizualnih del: 

• da so na dan objave tega poziva vpisani v evidenco članov AIPA ali v evidenco 
imetnikov pravic pri AIPA (kot soavtorji AV del ali filmski producenti, ki so fizične osebe 
in so imetniki pravice soavtorjev po prenosu); 

• da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
 

Soavtorji AV del ali filmski producenti kot fizične osebe lahko kandidirajo na tem pozivu za: 
 
a) delno povračilo šolnine za študijsko leto 2022/2023 za izobraževanje na ustanovi z 

avdiovizualnega področja, ki izvaja akreditirane programe bolonjske stopnje, vendar ne 
več kot 1.500 EUR bruto za študij v Sloveniji in ne več kot 2.000 EUR bruto za bolonjske 
oziroma primerljive študijske programe v tujini; 

 
b) delno povračilo šolnine za študijsko leto 2022/2023 za izobraževanje izjemoma tudi na 

drugih visokošolskih ustanovah s programi, ki so vsaj posredno povezani z 
avdiovizualnim področjem in bodo hkrati kandidatu omogočili akademsko, izobraževalno ali 
raziskovalno delo na avdiovizualnem področju, vendar ne več kot 1.500 EUR bruto za študij 
v Sloveniji in ne več kot 2.000 EUR bruto za bolonjske oziroma primerljive študijske 
programe v tujini; 

 
c) štipendijo za podiplomski študij II. ali višje bolonjske stopnje za študijsko leto 

2022/2023 na izobraževalni ustanovi z avdiovizualnega področja v višini enkratnega zneska 
največ 1.500 EUR bruto; 

 
Kandidati morajo vlogo posredovati v predpisani obliki na obrazcu AIPA, ki je objavljen ob 
pozivu. 



 

 

 
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednje priloge: 

• potrdilo o vpisu za študijsko leto 2022/23; 

• bančno potrdilo o plačilu šolnine za študijsko leto 2022/23 (predložijo kandidati, ki 
zaprošajo za delno povračilo šolnine; šolnina bo povrnjena samo v primeru, če je iz 
potrdila razvidno, da jo je plačal kandidat osebno ali starši oz. zakoniti zastopniki 
kandidata); 

• obrazložitev študijskega programa in njegove posredne povezanosti z AV področjem 
ter z vsebino akademskega, izobraževalnega ali raziskovalnega dela kandidata na 
avdiovizualnem področju (predložijo samo kandidati za povračilo šolnine na drugih 
visokošolskih ustanovah, katerih programi so posredno povezani z AV področjem). 
 

Posredovani podatki bodo varovani skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih 
podatkov. 
 
Poslovodstvo kandidata o svoji odločitvi obvesti po elektronski pošti v roku 45 dni od roka za 
oddajo vloge, določenega v tem pozivu. Sredstva v višini neto zneska po tem pozivu se izplačajo 
v roku 15 dni od obvestila poslovodstva po elektronski pošti o svoji odločitvi na osebni 
transakcijski račun člana, ki ga kandidat navede v vlogi. Akontacija dohodnine bo obračunana 
in plačana v skladu z zakonom. Za dodeljena sredstva ni možno izstaviti računa. 
 
Podatki o dodeljenih sredstvih bodo skladno z določbami ZKUASP objavljeni v letnem poročilu 
AIPA. 
 
Kandidati izpolnjeno in podpisano vlogo na predpisanem obrazcu skupaj s prilogami: 
 
- pošljejo v pdf formatu po e-pošti na naslov: clanstvo@aipa.si ali 
 
- oddajo priporočeno po pošti na naslov: AIPA, k. o., Dvorakova 5, 1000 Ljubljana 

 
do vključno torka, 29. 11. 2022, 

z obvezno označbo:  
»Vloga za poziv - Sklad soavtorjev - štipendije in šolnine 2022/23«. 

 
Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi. 
 
Vsi izrazi v besedilu tega poziva, izraženi v moški obliki, veljajo tudi za žensko obliko zapisa. 
 
Kandidati lahko pridobijo dodatne informacije in pojasnila na e-naslovu: clanstvo@aipa.si. 
 

 
AIPA, k. o. 

 

mailto:clanstvo@aipa.si
mailto:clanstvo@aipa.si

