
POZIV ZA ODDAJO VLOG ZA IZPLAČILO SREDSTEV  
IZ NAMENSKEGA SKLADA SOAVTORJEV AV DEL 
VLOGA ZA POVRAČILO STROŠKOV IZVEDBE IZOBRAŽEVALNIH 
DEJAVNOSTI STROKOVNIH DRUŠTEV SOAVTORJEV AV DEL

Naslov izobraževalnega projekta:

Podatki o strokovnem društvu

Polni naziv društva (ali zveze društev):

Sedež društva (ulica, hišna št., poštna št., pošta):

Davčna številka društva: Zavezanec za DDV:  DA  NE

Matična številka društva:

Zakoniti zastopnik društva:

Društvo (ali zveza društev) ima status nevladne organizacije v javnem interesu:  DA  NE

Društvo je član zveze društev, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu:  DA  NE 

Kontaktna oseba društva:

E-naslov:  Telefonska številka:

Obvezne priloge
Priloga 1: predstavitev strokovnega društva (ali zveze društev), ki mora vsebovati tudi informacijo o številu članov, ki so soavtorji AV del  

s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v primeru zveze društev mora vsebovati informacijo o številu članov društva, ki je član 
zveze);

Priloga 2: potrdilo iz AJPES evidence, da ima strokovno društvo status nevladne organizacije v javnem interesu 
ali potrdilo iz AJPES evidence, da ima zveza društev, katere član je strokovno društvo, status nevladne organizacije v javnem interesu;

Priloga 3: vsebinska predstavitev izobraževalnega projekta, ki jo prijavljajo, vključno z navedbo predvidenega števila soavtorjev AV del, ki jim je 
izobraževanje namenjeno;

Priloga 4: terminski načrt izvedbe izobraževalnega projekta;
Priloga 5: finančni načrt izobraževalnega projekta, ki mora biti podan na obrazcu AIPA (objavljen ob pozivu)

Spodaj podpisani, zakoniti zastopnik društva (ali zveze društev), izjavljam, da društvo (ali zveza društev) kandidira za sredstva po 
Pozivu za oddajo vlog za izplačilo sredstev iz namenskega sklada soavtorjev AV del - povračilo stroškov izvedbe izobraževalnih dejavnosti 
strokovnih društev soavtorjev AV del in

izjavljam:
• da sem v celoti seznanjen z vsebino poziva;
• da kazensko in materialno odgovarjam za pravilnost navedb v tej vlogi.

Datum: Podpis:

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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