
 

 
 

 
 

Datum: 17. 3. 2023 
 
 

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. 20191  

objavlja 
 

 
POZIV ZA ODDAJO VLOG ZA IZPLAČILO SREDSTEV  

IZ NAMENSKEGA SKLADA SOAVTORJEV AVDIOVIZUALNIH DEL  
MENTORIRANO PRIDOBIVANJE IN RAZVOJ VEŠČIN 

 
 

AIPA poziva člane in imetnike pravic, ki so že vpisani v evidenco imetnikov pravic AIPA, k oddaji 
vlog za dodelitev sredstev iz namenskega sklada soavtorjev avdiovizualnih del (v nadaljevanju 
sklad) za namen spodbujanja kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih 
avdiovizualnih (v nadaljevanju: AV) del, na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne 
raznolikosti (v nadaljevanju tudi: kulturnoumetniški namen). 
 
Sredstva iz sklada so lahko dodeljena imetnikom pravic, ki so že pooblastili AIPA in so že vpisani 
v evidenco imetnikov pravic AIPA (v nadaljevanju kandidati) in ki bodo pravočasno oddali 
popolno vlogo na obrazcu AIPA in  izpolnjujejo naslednje pogoje iz Pravil o namenskem skladu 
soavtorjev avdiovizualnih del: 
 

• da so na dan objave tega poziva člani AIPA oz. vpisani v evidenco imetnikov pravic AIPA 
kot soavtorji AV del, 

• da so neuveljavljeni soavtorji AV del2, 

• da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
 

Sredstva po tem pozivu so namenjena še neuveljavljenim soavtorjem AV del za 
pridobivanje in razvoj veščin pod mentorstvom oziroma za razvoj avtorskega AV projekta 
s pomočjo mentorja, pri čemer gre za AV projekt, s katerim bodo vstopili v slovensko 
profesionalno AV okolje.  
 
Za sredstva v višini 750,00 EUR bruto na mesec za obdobje 12 mesecev lahko samostojno 
kandidirajo kandidati, ki so neuveljavljeni soavtorji AV del (režiser, scenarist, direktor fotografije, 
glavni animator, skladatelj filmske glasbe) in so končali magistrski študij na slovenski ali 
evropski visokošolski ustanovi po bolonjskem programu (z državno licenco) z AV področja in 
od zagovora magisterija do datuma objave tega poziva nista minili več kot dve leti. 
 

 
1 Pravila o namenskem skladu soavtorjev avdiovizualnih del z dne 18. 12. 2019 so bila dopolnjena s spremembami z dne 29. 9. 

2021. Več na https://www.aipa.si/sl/Dokumenti/Pravilniki  
2 1. odstavek 2. člena Pravil o namenskem skladu soavtorjev avdiovizualnih del: Za »neuveljavljenega soavtorja« se šteje tisti 
izvorni soavtor AV dela, ki iz naslova avtorskih honorarjev in nadomestil pri AIPA v preteklem poslovnem letu ni prejel več sredstev, 
kot znaša bruto letna minimalna plača, določena v zakonu, ki ureja minimalno plačo. 

https://www.aipa.si/sl/Dokumenti/Pravilniki


 

 

Vsak kandidat mora imeti mentorja, ki je član AIPA kot soavtor AV del in član strokovnega 
društva AV soavtorjev, katero je član Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Mentorju 
pripada 3.000,00 EUR za mentorstvo kandidatu, ki se prav tako izplača iz namenskega sklada 
soavtorjev za kulturnoumetniški namen, pri čemer se izplača 1.500,00 EUR ob podpisu 
pogodbe, 1.500,00 EUR pa ob oddaji zaključnega poročila. Vsak kandidat lahko izbere enega 
mentorja in vsak mentor lahko mentorira samo enega kandidata. 
 
Kandidat v vlogi predstavi načrt razvoja svojega avtorskega AV dela, ki bo ob koncu 
mentorskega sodelovanja primeren za nadaljnji razvoj in uporabo v slovenskem profesionalnem 
AV okolju.  
 
Kandidati lahko prijavijo AV projekt, ki še ni ali ni več v drugem procesu razvoja, in za katerega 
še niso prenesli nobenih avtorskih pravic tretjim osebam. 
 
Kandidirajo lahko tisti soavtorji AV del, ki niso v rednem delovnem razmerju. 
 
Kandidati morajo prijavljeni AV projekt zaključiti v roku enega leta od podpisa pogodbe z AIPA. 
Ob zaključku tega obdobja morajo predložiti poročilo o opravljenem delu, s katerim pisno 
soglaša mentor. V primeru, da pride do realizacije AV projekta, se AIPA navede v odjavno špico. 
 
Enoletni rok je možno podaljšati za pol leta samo v primeru višje sile in na podlagi pisne prošnje 
z utemeljitvijo, ki jo sopodpiše mentor. O podaljšanju roka odloča poslovodstvo AIPA. 

 
Kandidati morajo vlogo posredovati v predpisani obliki na obrazcu AIPA, ki je objavljen ob 
pozivu. Za vsak projekt se lahko odda samo ena vloga. 
 
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednje datirane in podpisane priloge: 

1) vsebinska predstavitev projekta;  

2) motivacijsko pismo (min. 2.500 znakov s presledki), v katerem predstavi načrt svojega 

kariernega razvoja; 

3) življenjepis in filmografija; 

4) mentorjev življenjepis in filmografija; 

5) soglasje mentorja; 

6) potrdilo o končanem magisteriju (druga bolonjska stopnja), ki ga izda visokošolska 

ustanova. 

 

Posredovani osebni podatki bodo varovani skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva 
osebnih podatkov. 
 
Poslovodstvo obvesti kandidata o svoji odločitvi po elektronski pošti v roku 90 dni od izteka roka 
za oddajo vloge, določenega v tem pozivu. Kandidatu, ki so mu 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 kandidatom ter mentorjem. 
Če kandidat in/ali mentor zavrne sklenitev pogodbe ali če se na poziv k sklenitvi pogodbe ne 
odzove v roku 20 dni od datuma, ko ga je AIPA pozvala k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je 
kandidat od svoje vloge odstopil. 
 



 

 

Z izbranim kandidatom in njegovim mentorjem bo AIPA sklenila pogodbo, s katero se bodo 
določile medsebojne obveznosti. V primeru, da prejemniki sredstev iz sklada ne bodo opravili 
svojih obveznostih v rokih in vsebin,i določeni v pozivu in pogodbi, bodo morali že izplačana 
sredstva vrniti.  
 
Sredstva v višini neto zneskov se v skladu s pogodbo izplačajo na osebni transakcijski račun 
kandidata in mentorja, ki ga navedeta 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 petka, 16. 6. 2023, 

z obvezno označbo: »Vloga za poziv – mentorirano pridobivanje in razvoj veščin«. 

 
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. 
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