
 
 

 
 

 

Datum: 29. 8. 2019  
 
 
 
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 št. 7. 1 skupščine z dne 31. 1. 2019,  
 

objavlja 
 

POZIV ZA ODDAJO VLOG  
ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZ SOCIALNEGA SKLADA  

ZA LETO 2019 
 
 

AIPA poziva člane kolektivne organizacije AIPA k oddaji vlog za dodelitev sredstev iz socialnega 
sklada za leto 2019. 
 
Sredstva iz socialnega sklada bodo dodeljena članom, ki bodo pravočasno oddali popolno vlogo 
in bodo izpolnjevali naslednje pogoje: 
 

• da so člani AIPA; 

• da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 

• da pri delitvi avtorskih honorarjev AIPA v preteklem poslovnem letu niso prejeli bruto 
zneska avtorskega honorarja, višjega od letne bruto minimalne plače v Republiki 
Sloveniji. 

 
Kandidati morajo vlogo s prilogami posredovati v predpisani obliki na obrazcu, ki je priložen 
pozivu. Posredovani podatki bodo varovani skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva 
osebnih podatkov. 
 
Kandidati lahko zaprosijo za naslednje oblike pomoči: 

• upokojen član, za sredstva v višini 700 EUR; 

• član za vsakega mladoletnega otroka, za sredstva v višini trikratnika mesečnega zneska 
otroškega dodatka, ki ga je njegovi družini z odločbo za leto 2019 dodelil Center za 
socialno delo (za pomoč lahko zaprosi samo eden od staršev ali skrbnikov); 

• član, ki je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi ali s statusom samostojnega 
podjetnika s polnim delovnim časom, za sredstva v višini 700 EUR. 

 
Vsi zneski, navedeni v tem pozivu, so opredeljeni v bruto vrednosti.  

 
 



 

 

Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednje obvezne priloge: 

• vsak kandidat mora predložiti kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji; 

• upokojenec mora priložiti kopijo kartice upokojenca; 

• član z mladoletnimi otroki, mora priložiti kopijo odločbe Centra za socialno delo, iz katere 
sta razvidna višina otroškega dodatka v letu 2019 in seznam družinskih članov (vsi drugi 
osebni podatki in podatki o premoženju morajo biti zakriti); 

• samozaposleni v kulturi ali samostojni podjetnik mora priložiti izpis iz Poslovnega 
registra Slovenije pri AJPES. 

 
V primeru, da višina zahtevkov v vlogah kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, presega 
razpoložljiva finančna sredstva sklada, se kandidatom dodelijo sorazmerno zmanjšana 
sredstva. 
 
Poslovodstvo kandidata o svoji odločitvi obvesti v elektronski obliki v roku 15 dni po izdaji 
sklepa. 
 
Sredstva po tem pozivu se izplačajo v roku 15 dni od vročitve sklepa o dodelitvi sredstev iz 
socialnega sklada. 
 
Podatki o dodeljenih sredstvih bodo skladno z določbami ZKUASP objavljeni v letnem poročilu 
AIPA. 
 
Kandidati pošljejo vloge priporočeno po pošti ali jih oddajo osebno v zaprti ovojnici z 
označbo: »Za poziv – socialni sklad« na naslov: AIPA, k.o., Dvorakova 5, 1000 Ljubljana, 
do vključno ponedeljka, 30. 9. 2019.  
  
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. 
 
Opomba: Ta poziv se ne nanaša na izredno socialno pomoč. V primeru izjemne finančne stiske 
oziroma težkih socialnih razmer lahko člani AIPA v skladu z 8. členom Pravil o namenskih 
skladih kadarkoli zaprosijo za finančno pomoč. 
 
Kandidati lahko pridobijo dodatne informacije in pojasnila na e-naslovu: info@aipa.si. 
 

 
AIPA, k.o. 
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