
 

 
 

Datum: 8. 12. 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 NAMENSKEGA SKLADA SOAVTORJEV AVDIOVIZUALNIH (AV) DEL -   

POVRAČILO STROŠKOV IZVEDBE IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI STROKOVNIH 
DRUŠTEV SOAVTORJEV AV DEL 

 
AIPA poziva strokovna društva na avdiovizualnem področju, katerih člani so soavtorji 
avdiovizualnih del k oddaji vlog za dodelitev sredstev iz sklada soavtorjev avdiovizualnih del 
za izobraževalne namene (v nadaljevanju sklad). 
 
Sredstva iz sklada bodo dodeljena strokovnim društvom ali zvezam društev z avdiovizualnega 
področja, katerih člani so soavtorji AV del s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju društva). Društva, ki bodo kandidirala na pozivu, morajo na dan objave poziva imeti: 
- vsaj 20 članov, ki so soavtorji AV del s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v primeru 
zveze društev, morajo imeti društva, ki so njeni člani, vsaj 20 članov, ki so soavtorji AV del s 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji) in  
- status nevladne organizacije v javnem interesu ali članstvo v zvezi društev s področja 
avdiovizualnega ustvarjanja, ki ima tak status nevladne organizacije v javnem interesu na dan 
objave poziva. 

 
Društva lahko kandidirajo za povračilo stroškov organizacije praktičnih in teoretičnih 
izobraževalnih dejavnosti z AV področja (v nadaljevanju projekti oz. izobraževalni projekti), 
namenjenih izobraževanju soavtorjev AV del s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
bile oz. bodo izvedene v obdobju med 1. 9. 2022 in 30. 8. 2023 v višini največ 15.000 EUR na 
posamezni projekt. Posamezno društvo lahko odda vloge za več različnih izobraževalnih 
projektov, a največ za štiri, pri čemer mora za vsak projekt izpolniti ločen obrazec.  
 
Za izobraževalno dejavnost oziroma projekt se štejejo naslednje oblike izobraževanj: delavnica, 
seminar, okrogla miza, predavanje, izdaja strokovnih publikacij in izdaja izobraževalnih (tiskanih 
ali digitalnih) gradiv. 
 
Poziv je odprt od dneva objave poziva do porabe sredstev oz. do 14. 4. 2023. 
 
AIPA bo upoštevala samo vloge, ki bodo prispele pravočasno, v predpisani obliki in številu ter 
na obrazcu, ki je objavljen ob pozivu. Društva morajo k vlogi priložiti naslednje datirane in 
podpisane priloge: 

• 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); 

• 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; 

• vsebinsko predstavitev izobraževalnega projekta, ki jo prijavljajo, vključno z navedbo 
predvidenega števila soavtorjev AV del, ki jim je izobraževanje namenjeno; 

• terminski načrt izvedbe izobraževalnega projekta; 

• finančni načrt izobraževalnega projekta, ki mora biti podan na obrazcu AIPA (objavljen ob 
pozivu):  

o stroški avtorskih honorarjev,  
o stroški dela,  
o stroški materiala,  
o stroški najema prostorov in opreme,  
o stroški promocijskih storitev,  
o stroški reprezentance (največ 10 % vrednosti projekta) in  
o ostali stroški, povezani z izvedbo izobraževalne dejavnosti. 

 

Poslovodstvo AIPA o svoji odločitvi obvesti kandidirajoče društvo po elektronski pošti v roku 30 
dni od prejema popolne vloge. Društvu, kateremu so bila dodeljena sredstva po tem pozivu, bo 
skupaj z obvestilom poslovodstva po e-pošti posredovan tudi poziv k sklenitvi pogodbe, v kateri 
se opredeli pogodbene obveznosti med AIPA in društvom. Če društvo zavrne sklenitev pogodbe 
ali če se na poziv k sklenitvi pogodbe ne odzove v roku 20 dni od datuma, ko ga je AIPA k temu 
pozvala, se šteje, da je kandidirajoče društvo od svoje vloge odstopilo. 
 
Po podpisu pogodbe bodo društvu nakazana sredstva v višini 80 %, po oddanem končnem 
vsebinskem in finančnem poročilu, ki mora vsebovati tudi dokazila o plačilu stroškov projekta, pa 
preostalih 20 %. Odstopanje (v delu, ki se nanaša na sredstva iz sklada po tem pozivu) med 
posameznimi postavkami finančnega načrta od tistih iz končnega finančnega poročila je 
dovoljeno v višini največ 10 %. 
 
Podatki o dodeljenih sredstvih bodo skladno z določbami ZKUASP objavljeni v letnem poročilu 
AIPA. 
 
Društva izpolnjeno in podpisano vlogo na predpisanem obrazcu skupaj s prilogami: 
- pošljejo v pdf formatu po e-pošti na naslov: clanstvo@aipa.si ali 
- oddajo osebno po predhodni najavi v poslovnih prostorih AIPA (vsak delovnik do 15. ure) 
na naslovu: AIPA, k. o., Dvorakova 5, 1000 Ljubljana ali 
- oddajo priporočeno po pošti na naslov: AIPA, k. o., Dvorakova 5, 1000 Ljubljana 

do vključno petka, 14. 4. 2023. 
z obvezno označbo: »Vloga za poziv - Sklad soavtorjev AV del – izobraževalne dejavnosti 

2022-23«. 
 
Društva 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. 
 
Društva lahko pridobijo dodatne informacije in pojasnila na e-naslovu: clanstvo@aipa.si. 
 

AIPA, k. o. 
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