
 
 

 

Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, 

k.o. - AIPA, k.o. (v nadaljevanju AIPA) na podlagi 33. člena ZKUASP, Pravil o namenskih 

skladih z dne 20. 6. 2019 in sklepa skupščine št. 7. 1 z dne 31. 1. 2019 

objavlja 

 

POZIV ZA ODDAJO VLOG ZA IZPLAČILO SREDSTEV  

IZ IZOBRAŽEVALNEGA SKLADA ZA LETO 2019 

(štipendije in delno povračilo šolnin) 

 

 

AIPA poziva člane in imetnike pravic, ki so vpisani v evidenco imetnikov pravic pri AIPA (v 

nadaljevanju kandidati), k oddaji vlog za dodelitev sredstev iz izobraževalnega sklada za leto 

2019. 

 

Sredstva izobraževalnega sklada bodo dodeljena na podlagi poziva med tiste kandidate, ki bodo  

pravočasno oddali popolno vlogo in bodo izpolnjevali naslednje pogoje: 

 

• da so člani AIPA ali so pooblastili AIPA in so vpisani v evidenco imetnikov pravic pri AIPA; 

• da imajo stalno prebivališče v RS. 

 

Kandidati morajo vlogo s prilogami posredovati v predpisani obliki na obrazcu, ki je objavljen 

skupaj s pozivom. Posredovani podatki bodo varovani skladno z veljavnimi predpisi s področja 

varstva osebnih podatkov. 

 

Kandidati lahko zaprosijo za: 

 

a) delno povračilo šolnine za prvi vpis v letnik na izobraževalni ustanovi z AV področja za 

študijsko leto 2019/2020, ki izvaja akreditirane programe bolonjske stopnje, vendar ne več 

kot 1.000 EUR za študij v Sloveniji in ne več kot 2.000 EUR za bolonjske oziroma primerljive 

študijske programe v tujini; 

 

b) štipendijo za prvi vpis v letnik na podiplomski študij II. ali višje bolonjske stopnje na 

izobraževalni ustanovi z AV področja za študijsko leto 2019/2020 v višini največ 1.200 EUR. 

Za štipendijo ne more zaprositi študent, ki je na ustanovi vpisal dodatno leto. 

 

 

 

 



 

 

 

Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednje priloge: 
 

• kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče v Republiki 

Sloveniji (predložijo vsi kandidati); 

• potrdilo o plačilu šolnine za prvi vpis v letnik (predložijo kandidati, ki zaprošajo za delno 

povračilo šolnine); 

• potrdilo o vpisu, iz katerega je razvidno, da gre za prvi vpis v letnik (predložijo kandidati, 

ki zaprošajo za štipendijo). 

 

V primeru, da višina zahtevkov v vlogah kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, presega 

razpoložljiva finančna sredstva sklada, se kandidatom dodelijo sorazmerno zmanjšana sredstva. 

 

O dodelitvi sredstev odloči poslovodstvo AIPA v 60 dneh od roka za oddajo vlog. Kandidat bo o 

odločitvi obveščen v elektronski obliki v roku 15 dni po izdaji sklepa poslovodstva. 

 

AIPA si pridržuje pravico, da s kandidatom, ki so mu bila dodeljena sredstva iz izobraževalnega 

sklada, sklene pogodbo, v kateri se opredeli razmerje med AIPA ter kandidatom. Če kandidat 

zavrne sklenitev pogodbe ali če se na poziv poslovodstva k sklenitvi pogodbe ne odzove v roku 

20 dni od prejema poziva, se šteje, da je kandidat od svoje vloge odstopil. 

 

Izplačilo sredstev bo izvršeno v roku 15 dni od vročitve sklepa o dodelitvi sredstev oziroma v rokih 

in na način, dogovorjenih s pogodbo. Vsi zneski, navedeni v tem pozivu, so opredeljeni v bruto 

vrednosti. 

 

Za sredstva po tem pozivu ne morejo kandidirati člani ali imetniki pravic, ki v predpisanih rokih 

niso zagotovili pogojev za izplačilo dodeljenih sredstev iz pozivov za leto 2018. 

 

Podatki o prejemnikih in višinah dodeljenih sredstev bodo skladno z določbami ZKUASP 

objavljeni v letnem poročilu AIPA. 

 

Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi. 

 

Vsi izrazi v besedilu tega poziva in v obrazcih, izraženi v moški obliki, veljajo tudi za žensko obliko 

zapisa. 

 

Kandidati lahko pridobijo dodatne informacije in pojasnila na e-naslovu: info@aipa.si. 

 

Kandidati pošljejo vloge priporočeno po pošti ali jih oddajo osebno v zaprti ovojnici z označbo: 

»Za poziv – izobraževalni sklad – štipendije in povračilo šolnine« na naslov: AIPA, k.o., 

Dvorakova 5, 1000 Ljubljana, do vključno ponedeljka, 18. 11. 2019 . 

  

 

Ljubljana, 17. 10. 2019  
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