
Odgovori na najbolj pogosta vprašanja  

v zvezi s Pozivom za oddajo vlog za izplačilo izredne pomoči (PKP7) 

(odgovore na vprašanja bomo po potrebi dopolnjevali_dodano na koncu dokumenta) 

 

 

Ljubljana, 5. 5. 2021 

 

 

Spoštovani imetniki pravic, 

za dodatno pomoč smo vam pripravili tudi odgovore na najbolj pogosta vprašanja, ki so 
objavljena spodaj. V primeru, da kljub vsemu navedenemu ne najdete odgovora na svoje 
vprašanje, nam ga pošljite na naslov: info@aipa.si. Odgovorili vam bom v najkrajšem možnem 
času.  

 

1. Ali moram biti član AIPA, da lahko kandidiram za izredno pomoč? 

Ne, za izredno pomoč članstvo v AIPA ni pogoj. 

Pogoji pa so, da: 

- ste imetnik pravic (soavtor AV del / filmski producent / igralec v AV delih), ki je AIPA pooblastil 
do 31.12.2020 in 

- ste izkazali imetništvo pravic s prijavo repertoarja do 31. 12. 2020, in   

- imate stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji. 

 

2. V pozivu sta navedeni dve fazi poziva in tri vrste pomoči. Koliko vlog/obrazcev moram 
oddati?  

Vlogo oddate na enem obrazcu za vse tri vrste pomoči: povprečnino prejmete že na osnovi 
oddanega obrazca, lahko pa poleg tega zaprosite še za splošni in/ali variabilni dodatek. 

 

3. Pravila o izredni pomoči določajo dve fazi poziva. Koliko nakazil bom prejel? 

Po 1. fazi vam bosta s prvim obvestilom poslovodstva dodeljena in izplačana povprečnina in 
splošni dodatek, v 2. fazi pa še z drugim obvestilom poslovodstva variabilni dodatek, v kolikor 
boste do njega upravičeni in boste zanj kandidirali.  

 

4. Ali lahko kandidiram samo za povprečnino? 

Da. V tem primeru ne označite vloge v delu, ki se nanaša na splošni dodatek in variabilni dodatek. 
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5. Ali lahko kandidiram samo za splošni dodatek? 

Ne. Z oddajo vloge se šteje, da kandidirate najmanj za povprečnino v višini 500,00 EUR bruto. 

 

6. Ali lahko kandidiram samo za variabilni dodatek? 

Ne. Z oddajo vloge se šteje, da kandidirate najmanj za povprečnino v višini 500,00 EUR bruto. 

 

7. Ali lahko kandidiram za povprečnino in splošni dodatek, brez variabilnega dodatka? 

Da. V tem primeru ne označite vloge v delu, ki se nanaša na variabilni dodatek. 

 

8. Ali lahko kandidiram za povprečnino in variabilni dodatek, brez splošnega dodatka? 

Da. V tem primeru ne označite vloge v delu, ki se nanaša na splošni dodatek (če bi vam ta 
pripadal). 

 

9. Sem upokojen? Za kakšno pomoč lahko kandidiram? 

Kandidirate lahko za povprečnino in variabilni dodatek. 

 

10. Sem polovično upokojen in polovično samozaposlen v kulturi? Ali lahko oddam eno 
vlogo? Za kakšno pomoč lahko kandidiram? 

Da, lahko oddate eno vlogo, tako da: 

 - v poglavju kjer se zahteva status kandidata (prva stran obrazca) označite fizična oseba z 
dejavnostjo in 

- v poglavju za izbiro splošnega dodatka označite splošni dodatek za samozaposlene (vpisane v 
razvid pri MzK) za krajši delovni čas in priložite prilogo, ki je zahtevana. 

Zaprosite lahko za povprečnino, splošni dodatek in variabilni dodatek (v kolikor boste izpolnjevali 
pogoje zanj). 

 

11. Imam status študenta? Za kakšno pomoč lahko kandidiram? 

Kandidirate lahko za povprečnino in variabilni dodatek. 

 

12. Sem redno zaposlen v javnem zavodu. Za kakšno pomoč lahko kandidiram? 

Kandidirate lahko za povprečnino in variabilni dodatek. 

 



13. Ali lahko oddam eno vlogo, če sem delno samozaposlen v kulturi (ali s.p.) in delno 
zaposlen za krajši delovni čas? 

Da, lahko oddate eno vlogo, tako da: 

 - v poglavju za izbiro statusa kandidata (prva stran obrazca) označite fizična oseba z dejavnostjo 
in 

- v poglavju za izbiro splošnega dodatka označite oba ustrezna splošna dodatka za krajši delovni 
čas in  

- priložite priloge, ki so zahtevane pri obeh splošnih dodatkih. 

Samozaposlenim ali zaposlenim za krajši delovni ali zavarovalni čas, se dodeli sorazmerno nižji 

splošni dodatek, pri tem pa lahko tak upravičeni kandidat dobi tudi oba sorazmerno nižja splošna 

dodatka, dokler njegova višina ne doseže enega polnega splošnega dodatka v višini 500,00 EUR 

bruto. 

Zaprosite lahko za povprečnino, splošni dodatek in variabilni dodatek (v kolikor boste izpolnjevali 
pogoje zanj). 

 

14. Sem imetnik pravic kot soavtor AV del in zakoniti zastopnik podjetja, ki je tudi imetnik 
pravic (filmski producent)? Ali lahko oddam eno vlogo? 

Ne, ker gre za dva različna subjekta - imetnika pravic, z dvema različnima davčnima številkama, 
morate za vsakega posebej oddati po eno vlogo – skupaj torej v navedenem primeru dve vlogi. 

 

15. Sem imetnik pravic kot soavtor AV del in kot filmski igralec? Ali lahko oddam eno 
vlogo? 

Da, oddate samo eno vlogo. 

 

16. Sem samozaposlen v kulturi (samozaposlen, vpisan v razvid pri MzK). Ali se mi bo ta 
pomoč štela kot dohodek iz dejavnosti? 

Da, ta izredna pomoč se bo štela kot dohodek iz dejavnosti. 

 

17. Ali lahko oddam vlogo po e-pošti? 

Ne, vloge ni možno poslati po e-pošti. Oddate jo lahko samo s pomočjo e-obrazca, ki je dostopen 

na spletni strani AIPA na naslovu: http://pkp7.aipa.si/ ali pa priporočeno po pošti. 

 

18. Ali lahko oddam vlogo osebno v pisarni AIPA? 

Ne, vloge ni možno oddati osebno. Oddate jo lahko samo s pomočjo e-obrazca, ki je dostopen 
na spletni strani AIPA na naslovu: http://pkp7.aipa.si/ ali pa priporočeno po pošti. 
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19. Nimam tiskalnika in bi želel oddati vlogo priporočeno po pošti. Ali mi lahko pošljete 
obrazec - vlogo po pošti? 

Da, obrazec vam lahko pošljemo pošti. Prosimo vas, da nas o vaši želji obvestite po e-pošti na 
naslov: info@aipa.si.  

 

20. Ali se lahko osebno sestanemo v pisarni AIPA, da mi pomagate izpolniti obrazec? 

Žal to ni mogoče. V AIPA v času epidemije delo poteka na daljavo. Za vse informacije smo vam 
na voljo preko e-pošte na naslovu: info@aipa.si. V primeru, da želite, da vas pokličemo, nam 
pošljite e-pošto na zgoraj navedeni e-naslov. Poklicali vas bomo takoj, ko bo mogoče oz. 
najkasneje do konca naslednjega delovnega dne. 

 

21. Kako bo AIPA preverjala podatke o registrirani dejavnosti in statusih samozaposlenih? 

AIPA bo javno dostopne podatke o samozaposlenih kandidatih in pravnih osebah ter informacije 

o registriranih dejavnostih sama pridobila iz Poslovnega registra pri AJPES.  

 

22. Če oddam nepopolno vlogo, ali bo AIPA pozivala k dopolnitvi vloge? 

AIPA ne bo pozivala k dopolnitvam vlog. Nepopolne vloge bodo zavržene, zato pred oddajo vloge 
skrbno preverite, ali ste res vpisali vse zahtevane podatke in priložili vse zahtevane priloge. 

 

23. Kako boste pošiljali obvestila poslovodstva? 

Obvestila poslovodstva bodo poslana po e-pošti na naslov, ki ga boste podali na vlogi. 

 

24. Ali moram kot samozaposleni za dodeljeno izredno pomoč izstaviti račun? 

Ne, dodeljeni bruto znesek izredne pomoči bo izplačan na podlagi obvestila poslovodstva. 

 

25. Ali moram za pravno osebo za dodeljeno izredno pomoč izstaviti račun? 

Ne, dodeljeni bruto znesek izredne pomoči bo izplačan na podlagi obvestila poslovodstva. 

 

26. Ali se obračunava DDV? 

Ne, izredna pomoč ni predmet DDV-ja. 

 

27. Kdaj bodo izvršena nakazila iz 1. faze poziva: povprečnine in splošni dodatki? 

Predvidoma do 30. 6. 2021. Le v primeru izjemno povečanega števila vlog se bo ta rok podaljšal 
v prvo polovico julija. 
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28. Sem fizična oseba (brez dejavnosti). Ali bo AIPA za dodeljeno pomoč plačala 
dohodnino FURS-u v mojem imenu? 

Da. Upravičenim kandidatom, ki so fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, bo izredna 

pomoč  izplačana kot dohodek iz premoženjske pravice z upoštevanjem normiranih stroškov. Pri 

izplačilu dodeljenih sredstev bo obračunana in odtegnjena akontacija dohodnine, upravičenemu 

kandidatu pa bo neto znesek izredne pomoči izplačan na njegov osebni transakcijski račun.  

 

29. Zakaj v pozivu ne morete navesti zneska za variabilne dodatke? 

Višina variabilnega dodatka se lahko določi šele po končani 1. fazi poziva (dodelitvi povprečnin 
in splošnih dodatkov). Višina posameznega variabilnega dodatka bo odvisna od višine sredstev, 
ki bodo ostala na razpolago za variabilne dodatke in od števila prijavljenih kandidatov ter od 
kriterijev, določenih za posamezne skupine imetnikov pravic. 

Kriteriji za upravičenost do variabilnega dodatka ter za določitev višine tega dodatka so določeni 
v Pravilih o izredni pomoči in besedilu poziva. 

 

30. Ali si lahko premislim glede izplačila dodeljenih sredstev, ko prejmem obvestilo 
poslovodstva? 

Ne, z oddajo vloge ste dolžni dodeljena sredstva sprejeti v izplačilo. 

 

Dodano 6. 5. 

31. Ali po oddaji vloge preko spletnega obrazca prejmem potrditveno e-pošto? 

Da, po oddajo vloge boste na e-naslov, ki ste ga podali v vlogi, prejeli e-pošto s kopijo vloge in 
povezavo za potrditev vloge:  

 



Ko s klikom na povezavo potrdite oddano vlogo, boste prejeli e-pošto s šifro vloge in da je vloga 
sprejeta v odločanje: 

 

 

32. Če preko spletnega obrazca oddam več vlog (ker sem dopolnjeval vlogo ali ker sem se 
zmotil pri vpisovanju podatkov), katera vloga se bo upoštevala? 

Upošteva se zadnja oddana in potrjena vloga. 


