
 

 
 

 
 

Datum: 22. 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 -   

POMOČ ČLANOM AIPA 

ZA OMILITEV ENERGETSKE IN PREHRANSKE DRAGINJE V LETU 2022 

 

 

AIPA poziva člane kolektivne organizacije AIPA k oddaji vlog za dodelitev sredstev iz sklada 

soavtorjev avdiovizualnih del za socialni namen 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 članom AIPA, 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 člani AIPA1 (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; 

• da pri delitvi avtorskih honorarjev ali nadomestil pri AIPA v preteklem poslovnem letu 

glede na leto izplačila sredstev iz sklada niso prejeli bruto zneska avtorskega honorarja 

višjega od letne bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji. 

 

Člani AIPA - soavtorji AV del ali filmski producenti kot fizične osebe (v nadaljevanju kandidati) 

lahko kandidirajo na tem pozivu, če so na dan objave tega poziva: 

• samozaposleni (samostojni podjetniki2  ali samozaposleni, vpisani v razvid pri 

Ministrstvu za kulturo) za polni ali krajši delovni oz. zavarovalni čas od polnega in 

 
1 Pogoji za članstvo so objavljeni v 9. in 11. členu Statuta AIPA. 
 
2 Za sredstva ne more kandidirati samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost le dopolnilno, ki je torej redno zaposlen za polni 
delovni čas drugje in je posledično polno zavarovan iz drugega naslova. 

https://www.aipa.si/media/uploads/files/j7xlRxqbX5w.pdf
https://www.aipa.si/media/uploads/files/j7xlRxqbX5w.pdf
https://www.aipa.si/media/uploads/files/ke4ZNj9wB5iO.pdf


 

 

so vpisani v ustrezne javne evidence (AJPES ali razvid samozaposlenih v kulturi pri 

Ministrstvu za kulturo) ali 

• brezposelni, ki so vpisani v evidenco brezposelnih pri Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje ali 

• zaposleni, ki so v delovnem razmerju za polni ali krajši delovni oz. zavarovalni čas 

od polnega pri pravni osebi zasebnega prava (gospodarske družbe, zasebni zavodi, 

društva), ki ima do 10 zaposlenih ter registrirano glavno dejavnost 59.1103 (Produkcija 

filmov, videofilmov, tv oddaj). 

 

Kandidati, ki so ali samozaposleni za polni delovni čas ali so v delovnem razmerju za polni 

delovni čas ali so brezposelni, lahko po tem pozivu kandidirajo za sredstva v višini 900,00 

EUR bruto kot pomoč za omilitev energetske in prehranske draginje v letu 2022. 

 

Kandidati, ki so samozaposleni za krajši delovni oz. zavarovalni čas od polnega ali so 

zaposleni za krajši delovni oz. zavarovalni čas od polnega, pa lahko kandidirajo za sredstva 

v ustreznem sorazmernem deležu od 900,00 EUR bruto glede na razmerje delovnega oz. 

zavarovalnega časa (npr. četrtina, polovica, tri četrtine), kot pomoč za omilitev energetske in 

prehranske draginje v letu 2022. 
 

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

pozivu. 

 

Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednje priloge, ki dokazujejo njihov status na dan objave 

poziva: 

• samozaposleni kandidat za polni delovni čas mora priložiti izpis iz Poslovnega registra 

Slovenije pri AJPES, samozaposleni za krajši delovni oz. zavarovalni čas od polnega  

pa mora priložiti tudi ustrezno dokazilo, da je samozaposlen za krajši delovni oz. 

zavarovalni čas od polnega (npr. odločba MK, izpis prijave za FURS idr.); 

• brezposelni kandidat mora priložiti potrdilo o prijavi pri Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje (prijava v evidenco brezposelnih); 

• zaposleni kandidat, v delovnem razmerju pri pravni osebi zasebnega prava 

(gospodarske družbe, zasebni zavodi, društva), ki ima do 10 zaposlenih ter registrirano 

glavno dejavnost 59.110 (Produkcija filmov, videofilmov, tv oddaj) mora priložiti: 

o izpis iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES, iz katerega je razvidna 

glavna dejavnost;  

o potrdilo delodajalca, da ima le-ta do 10 zaposlenih oseb in 

o potrdilo, da je kandidat zaposlen za polni delovni oz. zavarovalni čas,   

zaposleni za krajši delovni oz. zavarovalni čas od polnega pa mora priložiti tudi 

 
3 Zaradi zahtev predpisov, ki urejajo delovanje AJPES v zvezi s Standardno klasifikacijo dejavnosti, pri registraciji oz. vpisu društva 

v Poslovni register Slovenije ni mogoče kot glavno dejavnost opredeliti dejavnost 59.110. Pri društvih je s strani AJPES edini 
dovoljen vpis glavne dejavnosti »dejavnost članskih organizacij 94.« oz. »drugje neopredeljena dejavnost 94.999«, zato je za 
društva opredelitev dejavnosti lahko tudi taka, dejavnost 59.110 pa mora biti registrirana kot ena izmed dejavnosti. 



 

 

potrdilo delodajalca, da je kandidat zaposlen za krajši delovni oz. 

zavarovalni čas od polnega. 

 

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 kandidata, ki ga navede v vlogi. Akontacija dohodnine bo obračunana in 

plačana v skladu z zakonom. Za dodeljena sredstva ni možno izstaviti računa. 

 

Prepozne in nepopolne vloge bodo zavržene. 

 

Podatki o dodeljenih sredstvih bodo skladno z določbami ZKUASP objavljeni v letnem poročilu 

AIPA. 

 

Kandidati lahko vlogo oddajo na dva načina: 

1. elektronsko – tj. s pomočjo e-obrazca, ki je dostopen na spletni strani AIPA na naslovu: 

http://sklad-sa.aipa.si/ 

 

ali 

 

2. priporočeno po pošti – tako da izpolnjeno in podpisano vlogo na predpisanem obrazcu, ki 

je objavljen ob pozivu, skupaj s prilogami oddajo priporočeno na naslov: AIPA, k. o., Dvorakova 

5, 1000 Ljubljana, z obvezno označbo: »Vloga – sklad soavtorjev – pomoč draginja 2022«. 

 

Rok za oddajo vloge s pomočjo e-obrazca ali priporočeno po pošti je torek, 6. 12. 2022. 

 

Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi – s svojim podpisom 
na  obrazcu AIPA oz. s potrditvijo elektronske vloge s povratno e-pošto jamčijo za resničnost in 
točnost v vlogi navedenih podatkov. 
 

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. 

 

http://sklad-sa.aipa.si/
mailto:clanstvo@aipa.si

