
 
 

 
 

 

 
Datum: 5. 5. 2021  
 

Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov  
avdiovizualnih del Slovenije, k.o. - AIPA, k. o. (v nadaljevanju AIPA) 

 na podlagi 67. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega 
vala epidemije covid-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljevanju: ZIUPOPDVE1) in 

Pravil o izredni pomoči z dne 20. 4. 20212 
objavlja 

 
 

POZIV ZA ODDAJO VLOG  
ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZREDNE POMOČI -   

 IZREDNA POMOČ ZARADI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 – #PKP7 
 
 

AIPA poziva k oddaji vlog za dodelitev sredstev izredne pomoči vse imetnike pravic, ki so do 
vključno dneva uveljavitve ZIUPOPDVE (tj. do 31. 12. 2020) dali AIPA pooblastilo in hkrati do 
vključno 31. 12. 2020 izkazali imetništvo pravic s prijavo repertoarja pri AIPA in imajo stalno 
prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: upravičeni imetniki).  
 
Sredstva izredne pomoči v višini 1.410.000,00 EUR bruto bodo dodeljena upravičenim 
imetnikom, ki bodo pravočasno oddali popolno vlogo na obrazcu AIPA in bodo izpolnjevali tudi 
pogoje ter merila upravičenosti po posamezni skupini (oz. kategoriji) imetnikov pravic3 iz Pravil 
o izredni pomoči.  
 
Popolna vloga je vloga na tiskanem ali elektronskem obrazcu AIPA, ki je izpolnjena tako, da 
vsebuje vse zahtevane podatke in ima priložene vse zahtevane priloge oz. dokazila ter je 
podpisana (v primeru oddaje v tiskani obliki).  
 
AIPA ne bo pozivala na dopolnitev nepopolnih vlog. Prepozne in nepopolne vloge bodo 
zavržene. 

 
Upravičeni imetniki lahko kandidirajo na tem pozivu za sredstva izredne pomoči v obliki 
povprečnine, splošnih dodatkov ali variabilnega dodatka. Sredstva izredne pomoči se 
zaradi zahtevnosti preračunov vrednosti delijo v dveh fazah poziva: 

- v 1. fazi se s 1. obvestilom poslovodstva ob soglasju nadzornega odbora upravičenim 
kandidatom dodeljujeta povprečnina in splošni dodatki, katerih višina zneskov je določena v 
nadaljevanju tega poziva; 

- nato se v 2. fazi z 2. obvestilom poslovodstva ob soglasju nadzornega odbora dodeli 
variabilni dodatek. 
 

 
1 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304  
2 Pravila o izredni pomoči so dosegljiva na spletnem mestu AIPA, k.o.: https://www.aipa.si/sl/PKP7  
3 Skupine (oz. kategorije) imetnikov pravic so v skladu s Statutom AIPA: imetniki pravic soavtorjev, imetniki pravic 
izvajalcev in imetniki pravic filmskih producentov. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304
https://www.aipa.si/sl/PKP7
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Kandidat se lahko z vlogo opredeli, za katere vrste sredstev izredne pomoči želi kandidirati. 
Kandidat lahko kandidira: 

- samo za povprečnino ali 
- samo za povprečnino in splošni dodatek ali 
- samo za povprečnino in variabilni dodatek ali 
- za vse tri (3) vrste sredstev izredne pomoči skupaj. 

 
Povprečnina je znesek izredne pomoči v višini 500,00 EUR bruto, ki pripada vsem upravičenim 
kandidatom 4  v enkratnem znesku, tudi če sodi med imetnike pravic v več skupinah (oz. 
kategorijah).  
 
Splošni dodatek je enkratni znesek izredne pomoči, ki poleg povprečnine pripada upravičenim 
kandidatom glede na njihov status na dan objave tega poziva:  

− dodatek za samostojne podjetnike, ki so samozaposleni za polni ali krajši delovni ali 
zavarovalni čas in so vpisani v Poslovni register pri AJPES5 v višini 500,00 EUR bruto, 
ali 

− dodatek za samozaposlene, vpisane v razvid pri Ministrstvu za kulturo, ki so 
samozaposleni za polni ali krajši delovni ali zavarovalni čas v višini 500,00 EUR bruto, 
ali 

− dodatek za brezposelne, vpisane v evidenco brezposelnih na Zavodu RS za 
zaposlovanje ali za tiste brezposelne osebe, ki si same plačujejo osnovno zdravstveno 
zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS (osebe s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi) v višini 
500,00 EUR bruto, ali 

− dodatek za zaposlene za polni ali krajši delovni ali zavarovalni čas pri pravni osebi 
zasebnega prava (gospodarske družbe, zasebni zavodi, društva, samostojni podjetniki), 
ki ima do 10 zaposlenih ter registrirano glavno dejavnost 59.110 (Produkcija filmov, 
videofilmov, tv oddaj) v višini 500,00 EUR bruto, ali 

− dodatek za pravne osebe (gospodarske družbe, zasebni zavodi in društva) v višini 
1.000,00 EUR bruto. 

 
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. 
 
Variabilni dodatek je enkratni znesek izredne pomoči, ki – poleg povprečnine in splošnih 
dodatkov – pripada upravičenim kandidatom iz posameznih skupin (oz. kategorij) imetnikov 
pravic na podlagi meril upravičenosti6 do tega dodatka, kot so navedena v nadaljevanju tega 
poziva. Višina posameznega variabilnega dodatka po posamezni skupini (oz. kategoriji) 
imetnikov pravic AIPA se določi po dodelitvi povprečnine in splošnih dodatkov v 2. fazi izvedbe 
postopka po tem pozivu glede na razpoložljiva sredstva izredne pomoči ter v skladu s Pravili o 
izredni pomoči. 
 

 
4 Upravičen kandidat je vsak upravičeni imetnik, ki je oddal pravočasno in popolno vlogo na obrazcu AIPA. 
5 Za splošne dodatke ne more zaprositi samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost le dopolnilno, ki je torej redno 
zaposlen za polni delovni čas drugje in je posledično polno zavarovan iz drugega naslova.  
6 12., 13. in 14. čl. Pravil o izredni pomoči. 

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/podstrani_kategorije_z_o/slovenija/
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/podstrani_kategorije_z_o/slovenija/
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Skupna sredstva namenjena variabilnemu dodatku soavtorjev se razdelijo med soavtorje 
tako, da se pri izračunu višine sredstev za posameznega soavtorja upoštevajo naslednji kriteriji 
in razmerja, ki jih AIPA uporablja pri delitvi nadomestil: dolžina prijavljenega slovenskega 
repertoarja pri AIPA na dan 31. 12. 2020, vrsta soavtorja AV del in kategorija AV del. Pri 
izračunu se upošteva samo slovenski repertoar soavtorjev, ki je nastal od vključno leta 2010, in 
ki je skupaj daljši od 90 minut. Dolžina repertoarja glavnih animatorjev in glavnih režiserjev 
animiranih AV del se zaradi narave animiranih AV del pomnoži s faktorjem 18. 
 
Za izračun višine variabilnega dodatka izvajalcev (tj. igralcev) se od skupnih sredstev, 
namenjenih variabilnemu dodatku te skupine (oz. kategorije) imetnikov pravic najprej vsem 
igralcem, ki imajo pri AIPA na dan 31. 12. 2020 prijavljen repertoar daljši od 90 minut (v 
nadaljevanju: do variabilnega dodatka upravičeni igralci), dodeli enak znesek variabilnega 
dodatka v višini 300 EUR bruto. Preostala sredstva se v enakih zneskih razdelijo med do 
variabilnega dodatka upravičene igralce, ki imajo na dan objave tega poziva status 
samozaposlenega v kulturi (vpisan v razvid pri Ministrstvu za kulturo) z registrirano glavno 
dejavnostjo 90.030 (Umetniško ustvarjanje) ali 90.010 (Umetniško uprizarjanje) ali status 
samostojnega podjetnika z registrirano glavno dejavnostjo 90.030 (Umetniško ustvarjanje) ali 
90.010 (Umetniško uprizarjanje). 

 
Skupna sredstva namenjena variabilnemu dodatku filmskim producentom se razdelijo med 
filmske producente, ki imajo na dan objave tega poziva registrirano glavno dejavnost 59.110 
(Produkcija filmov, videofilmov, tv oddaj) in filmske producente, organizirane kot društvo, ki 
imajo dejavnost 59.110 (Produkcija filmov, videofilmov, tv oddaj), opredeljeno pod druge 
dejavnosti7, pri tem pa se upoštevajo naslednji kriteriji in razmerja, ki jih AIPA uporablja pri delitvi 
nadomestil: dolžina prijavljenega slovenskega repertoarja pri AIPA na dan 31. 12. 2020 in 
kategorija AV del. Pri izračunu se upošteva samo slovenski repertoar filmskih producentov, ki 
je nastal od vključno leta 2010 in je skupaj daljši od 90 minut. Dolžina slovenskega repertoarja 
filmskih producentov animiranih filmov se zaradi narave animiranih filmov pomnoži s faktorjem 
18. 
 
Za posameznega upravičenega kandidata je znesek izredne pomoči, ki ga lahko prejme, 
največ 5.000,00 EUR bruto; za posameznega upravičenega kandidata z registrirano 
glavno dejavnostjo 59.110 pa je znesek izredne pomoči, ki ga lahko prejme, največ 
25.000,00 EUR bruto. 
 
Izredna pomoč se bo upravičenim kandidatom skladno s tem pozivom izplačala v letu 2021, 
vendar kot ukrep omilitve posledic drugega vala epidemije covid-19 za leto 2020. 
 
Naslednji kandidati morajo k vlogi priložiti priloge, ki izkazujejo opredeljen status kandidata na 
dan objave poziva: 
 

• samozaposleni kandidat za krajši delovni oz. zavarovalni čas od polnega mora priložiti 
ustrezno dokazilo, da je samozaposlen za krajši delovni oz. zavarovalni čas od 
polnega (npr. odločba MK, izpis prijave za FURS idr.); 

 
7 Zaradi zahtev predpisov, ki urejajo delovanje AJPES v zvezi s Standardno klasifikacijo dejavnosti, pri registraciji 
oz. vpisu društva v Poslovni register Slovenije ni mogoče kot glavno dejavnost opredeliti dejavnost 59.110. Pri 
društvih je s strani AJPES edini dovoljen vpis glavne dejavnosti »dejavnost članskih organizacij 94.« oz. »drugje 
neopredeljena dejavnost 94.999«, zato je za društva opredelitev dejavnosti lahko tudi taka. 
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• brezposelni kandidat mora priložiti kopijo potrdila Zavoda RS za zaposlovanje, da je 
vpisan v njihovi evidenci brezposlenih; 

• brezposelni kandidat, ki si sam plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje RS, mora priložiti izpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) o vključenosti osebe v zavarovanje po šifri podlage za zavarovanje 
048 ali dokazilo o plačilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS za mesec 
marec ali april 2021; 

• kandidat v delovnem razmerju pri pravni osebi zasebnega prava (gospodarske družbe, 
zasebni zavodi, društva, samostojni podjetniki), ki ima do 10 zaposlenih ter registrirano 
glavno dejavnost 59.110 (Produkcija filmov, videofilmov, tv oddaj) mora priložiti potrdilo 
delodajalca, da ima do 10 zaposlenih oseb in potrdilo delodajalca o zaposlitvi za 
polni delovni ali zavarovalni čas; zaposleni za krajši delovni oz. zavarovalni čas od 
polnega pa mora priložiti potrdilo delodajalca, da je zaposlen za krajši delovni oz. 
zavarovalni čas od polnega. 

 
Posredovani podatki bodo varovani skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih 
podatkov. 
 
AIPA bo javno dostopne podatke o samozaposlenih kandidatih in pravnih osebah ter informacije 
o registriranih dejavnostih iz Poslovnega registra pri AJPES pridobila sama in jih kandidatom ni 
potrebno posebej dokazovati s prilogami. 
 
O vlogi kandidata odloča poslovodstvo v soglasju z nadzornim odborom AIPA. Poslovodstvo 
kandidata o odločitvi obvesti (1. in 2. obvestilo) po elektronski pošti v roku 15 dni po prejemu 
soglasja nadzornega odbora, ki mora biti izdano v roku 3 mesecev od izteka roka za oddajo 
vloge, določenega v tem pozivu.  
 
Upravičenim kandidatom, ki so fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, bo izredna pomoč  v 
skladu s 67. členom ZIUPOPDVE 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 v roku 15 dni od dneva pošiljanja obvestila 
poslovodstva. 
 
Upravičenim kandidatom, ki so pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo, bo izredna pomoč 
v skladu s 67. členom ZIUPOPDVE izplačana v bruto znesku na podlagi obvestila poslovodstva 
v roku 15 dni od dneva pošiljanja obvestila poslovodstva. Izredna pomoč ni predmet DDV, zato 
zanjo po ZDDV-1 ni treba izdajati računa. 
 
Podatki o porabi sredstev izredne pomoči bodo skladno s Pravili o izredni pomoči objavljeni v 
letnem poročilu AIPA. 
 
Kandidati lahko vlogo oddajo na dva načina: 

1. elektronsko – tj. s pomočjo e-obrazca, ki je dostopen na spletni strani AIPA na naslovu: 
http://pkp7.aipa.si/ 
 
(pri tem pa elektronsko vlogo pravne osebe lahko odda le njen zakoniti zastopnik iz svojega 
službenega oz. uradnega e-naslova) 
 

http://pkp7.aipa.si/
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ali 

 

2. priporočeno po pošti – tako da izpolnjeno in podpisano vlogo na predpisanem 

obrazcu, ki je objavljen ob pozivu, skupaj s prilogami oddajo priporočeno na naslov: 

AIPA, k. o., Dvorakova 5, 1000 Ljubljana, z obvezno označbo: »Vloga – izredna pomoč – 

PKP7«. 

 
Rok za oddajo vloge s pomočjo e-obrazca ali priporočeno po pošti je sreda, 19. 5. 2021. 
 
Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi – s svojim podpisom 
na  obrazcu AIPA oz. s potrditvijo elektronske vloge s povratno e-pošto jamčijo za resničnost in 
točnost v vlogi navedenih podatkov. Resničnost in točnost podatkov, navedenih v vlogi, lahko 
AIPA preverja tudi po zaključku postopka po tem pozivu. Če se ugotovi, da podatki v vlogi niso 
resnični in/ali točni ter bi naknadno ugotovljeni  dejanski  podatki privedli v siceršnjem postopku 
po tem pozivu do zavržbe ali zavrnitve vloge, dodeljena sredstva pa so bila izplačana 
neupravičenemu kandidatu ali v neupravičeni višini, AIPA zahteva od takega kandidata, da vsa 
neupravičeno nakazana sredstva izredne pomoči vrne v roku 15 dni od prejema zahtevka za 
vračilo teh sredstev. 
 
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: info@aipa.si. 
 

AIPA, k. o. 
 

mailto:clanstvo@aipa.si

