
 

 
 

Datum: 30. 1. 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 izvajalcev z dne 20. 7. 2021  
objavlja 

 
POZIV ZA ODDAJO VLOG  

ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZ NAMENSKEGA SKLADA IZVAJALCEV -   
DELNO POVRAČILO STROŠKOV UDELEŽB NA DELAVNICAH V LETU 2022 

 
AIPA poziva člane in imetnike pravic kolektivne organizacije AIPA k oddaji vlog za dodelitev 
sredstev iz namenskega sklada izvajalcev za izobraževalne namene izvajalcev s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji. 
 
Sredstva iz sklada bodo dodeljena kandidatom, ki bodo pravočasno oddali popolno vlogo na 
obrazcu AIPA in bodo izpolnjevali naslednja pogoja iz Pravil o namenskem skladu izvajalcev: 

• da so na dan objave tega poziva vpisani v evidenco članov AIPA kot izvajalci (v 
nadaljevanju igralci) in 

• da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
 

Igralci lahko kandidirajo na tem pozivu za delno povračilo naslednjih stroškov: 
 
a) stroškov šolnin ali kotizacij za delavnice za avdiovizualne igralce v Sloveniji ali tujini s 

področja igre pred kamero, sinhronizacije in »castinga«, ki so bile izvedene v letu 2022, 
vendar ne več kot 1.000,00 EUR bruto.  

 
Kandidat lahko prijavi več delavnic za povračilo šolnin ali kotizacij, vsako na svojem obrazcu, 
vendar v skupni vrednosti največ 1.000,00 EUR bruto. Kandidat lahko prijavi tudi strošek 
šolnine ali kotizacije za udeležbo na spletnem izobraževanju (webinar). 
 
b) stroškov nočitev za udeležbo na delavnicah za avdiovizualne igralce v Sloveniji ali tujini, ki 

so bile izvedene v letu 2022, vendar ne več kot 150,00 EUR bruto za Slovenijo oz. 300,00 
EUR bruto za tujino.  

 
Kandidat lahko odda več vlog za povračilo stroškov nočitev za udeležbe na različnih  
delavnicah, vsako na svojem obrazcu, vendar v skupni vrednosti največ 300,00 EUR bruto. 
 
Kandidati morajo vlogo posredovati v predpisani obliki na obrazcu AIPA, ki je objavljen ob 
pozivu. 
 
Če kandidat kandidira za delno povračilo šolnine oz. kotizacije mora k vlogi priložiti naslednji 
prilogi: 

• potrdilo o dejanski udeležbi na delavnici, iz katerega je razviden kraj in naziv ter 
termin delavnice in 



 

 

• potrdilo o plačilu šolnine ali kotizacije (šolnina ali kotizacija bo povrnjena samo v 
primeru, če je iz potrdila razvidno, da jo je plačal kandidat osebno). 
 

Če kandidat kandidira za povračilo stroškov nočitve, mora k vlogi predložiti naslednje 
priloge: 

• potrdilo o dejanski udeležbi na delavnici, iz katerega je razviden kraj in naziv ter 
termin delavnice; 

• račun oz. dokazilo o rezervaciji, iz katere je razviden kraj in naziv hotela ter termin 
nočitev in 

• potrdilo plačilu nočitev (strošek nočitev bo povrnjen samo v primeru, če je iz potrdila 
razvidno, da jih je plačal kandidat osebno). 
 

Posredovani podatki bodo varovani skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih 
podatkov. 
 
Poslovodstvo kandidata o svoji odločitvi obvesti po elektronski pošti v roku 30 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 o svoji odločitvi po elektronski pošti 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. 
 
V primeru, da skupna višina sredstev kljub omejitvi višine sredstev na kandidata presega 
razpoložljiva finančna sredstva, se vsem kandidatom, ki so jim bila dodeljena sredstva, ta  
zmanjšajo za sorazmerno ustrezen odstotek. 
 
Podatki o dodeljenih sredstvih bodo skladno z določbami ZKUASP objavljeni v letnem poročilu 
AIPA. 
 
Kandidati izpolnjeno in podpisano vlogo na predpisanem obrazcu in 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, 28. 2. 2022, 

z obvezno označbo: »Vloga za poziv - Sklad izvajalcev – delavnice 2023«. 
 
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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