Poslovodstvo Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (v
nadaljevanju lPF, k.o.)v soglasju z nadzornim odborom lPF, k.o., dne 10. 5.2O2L na podlagi6T. dlena
Zakona o interventnih ukrepih za pomod pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni
list RS, 3t.2O3l2O; v nadaljevanju: Zakon o interventnih ukrepih COVID-19) sprejme naslednja

PRAVITA O DODETITVI IN IZPIAEIIU IZREDNE POMOA IZVAJALCEV
PO 67. EtEruU ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPTH COVID-1g

l.

Uvodna doloiila

1.

dlen

lPF, k.o. v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih COVID-19 in z namenom omilitve posledic
epidemije nalezljive bolezni Covid-19 imetnikom pravic izvajalcev s stalnim prebivali5dem v Republiki
Sloveniji ali s sedeiem v Republiki Sloveniji izplada izredno pomoi v skupni vi5ini 342.173 EUR (v
nada ljevanju: sredstva izredne pomodi).
Skupna viSina sredstev izredne pomodi se razdeli v treh delih, ki se izpladajo vsak na svoj nadin v skladu

jih dolotajo ta pravila, in sicer:
znesek v viSini t57.4OO EUR ob izpolnjevanju Meril upravidenosti in po postopku dodelitve
izredne pomodi5t. 1
znesek v vi5ini 157.400 EUR ob izpolnjevanju Meril upravidenosti in po postopku dodelitve
izredne pomoiiSt.2
znesek v vi5ini 27.374 EUR ob izpolnjevanju Meril upravidenosti in po postopku dodelitve
izredne pomodi5t.3

s pogoji kot

-

Sredstva izredne pomodi lPF, k.o. vodi loieno na posebnem raiunu (kontu) in

jih

izplada svojim

imetnikom pravic v skladu s temi pravili.

ll.

Merila upravitenosti in postopek dodelitve izredne pomoEi 5t. 1

2.

dlen

lzredna pomod v vi5ini t57.4OO EUR se razdeli tistim imetnikom pravic izvajalcev, ki izpolnjujejo vse
naslednje pogoje:

a.

b.
c.

jim je bilo na podlagi Pravil o delitvi nadomestil izvajalcev za obratunsko obdobje 2OL9 iz
naslova vrst uporabe fonogramov, kot jih za delitev nadomestil doloea reparticijski razred za
Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru kontinuirane uporabe
fonogramov pri poslovni dejavnosti (npr. trgovci, gostinci, frizerji, hotelirji ...) in reparticijski
razred za Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru enkratne
uporabe fonogramov na dogodkih oz. prireditvah, dodeljenih skupaj najmanj 10 EUR;
so imetniki pravic na najmanj 5 fonogramih, za katere je imetnik pravic v zadnjih petih letih
prejel nadomestilo;
imajo stalno prebivali5de ali sedei v Republiki Sloveniji.

lzredna pomoi po tem dlenu se razdeli po enakih pravilih, kot so za imetnike pravic, ki izpolnjujejo
pogoje iz 1. odstavka tega dlena, veljala za redno delitev za leto 2Ot9 iz vrst uporabe po reparticijskih
razredih iz toike a 1. odstavka tega dlena.

t

lll.

Merila upraviEenosti in postopek dodelitve izredne pomoEi 5t. 2

3.

dlen

lzredna pomod v viSini 157.400 EUR se razdeli tistim izvajalcem / imetnikom pravic izvajalcev, ki
izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
a. jim je bilo na podlagi Pravil o delitvi nadomestil izvajalcev za obradunsko obdobje 2019
dodeljenih najmanj 10 EUR;
b. so imetniki pravic na najmanj 5 fonogramih, za katere je imetnik pravic v zadnjih petih letih
prejel nadomestilo;
c. imajo stalno prebivaliSie ali sedeZ v Republiki Sloveniji;
d. so v obdobju med vkljudno 1. 1. 2019 in 15.3.2O2O kot izvajalci s svojo iivo izvedbo sodelovali
pri najmanj 6 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 50 obiskovalcev ali sodelovali pri najmanj
3 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 1000 obiskovalcev;
e. so v istem obdobju imeli registrirano dejavnost, ki jim omogoda izvajanje tovrstne dejavnosti
in so materialno odvisni od svojih nastopov ter jim je zaradi prepovedi zdruievanja
onemogodeno javno izvajanje iivih izvedb (nastopov).
lmetniku pravic, ki izpolnjuje vse pogoje iz 1. odstavka tega dlena (v nadaljevanju tudi: upravideni
prejemnik) se znesek za izpladilo zviSa za 20 %o osnovnega zneska za vsakega mladoletnega otroka
upravitenega prejemnika (ta sredstva se v primeru kandidiranja obeh stariev prizna le enemu od obeh
starSev).

Upravidenemu prejemniku, ki izpolnjuje pogoje po tem dlenu, vendar dejavnost, kot jo doloda todka e.
1. odstavka tega dlena, opravlja kot postranski poklic (npr. popoldanski s.p.), pripada polovica
osnovnega zneska.

4.

dlen

lPF, k.o. bo sredstva iz 3. dlena razdelil na podlagi prijav na javni poziv

Sredstva se na podlagi javnega poziva v enakih zneskih (vi5ina zneska bo dolodena glede na Stevilo
upravidenih prejemnikov) razdeli vsem prijaviteljem, ki bodo do 5. 6. 2027 na prijavnem obrazcu na
naslov lPF, k.o., Smartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sklad@ipf.si posredovali
popolno vlogo (pripis >lzredna pomot izvajalcev 2O21.K1. Prijavitelj kazensko in materialno odgovarja
za pravilnost posredovanih podatkov v vlogi.

5.

dlen

Popolna vloga mora vsebovati:
o izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;
o dokazilo, da so v obdobju med vkljudno 1. 1. 2019 in 15. 3. 2020 s svojo iivo izvedbo sodelovali
pri najmanj 6 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 50 obiskovalcev ali sodelovali pri najmanj
3 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 1000 obiskovalcev (npr. potrdilo o prodaji vstopnic,
objave v medijih ali druga dokazila, iz katerih izhaja, da vlagatelj izpolnjuje navedeni pogoj);
o dokazilo, da so v istem obdobju imeli registrirano dejavnost, kijim omogoda izvajanje tovrstne
dejavnosti (ustrezni izpisek iz javnopravnih evidenc);

o

dokazilo o starievstvu mladoletnih otrok.

Prijaviteljem, ki so jim ie bila odobrena sredstva iz naslova tavnego poziva k predloiitvi vlog za
razdelitev in izplatilo sredstev namenskega sklada izvajolcev, ki jim je bilo zarodi omejevolnih

2

ukrepov, povezonih s Koronovirusom (SARS-CoV-2), onemogoeeno opravljanje njihove dejavnosti z
dne 11.9.2020, ni potrebno ponovno posredovati dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prejinjega
odstavka, potrebno pa je v predpisanem roku posredovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec.

6.

dlen

Poslovodstvo bo vlagatelja o odobritvi vloge obvestilo v 30 dneh od roka za oddajo vloge. Sredstva v
vi5ini neto zneska po tem pozivu se izpladajo v 15 dneh od obvestila poslovodstva o svoji odloditvi na
osebni transakcijski radun upravitenega prejemnika, ki ga ta navede v svoji vlogi na predpisanem
obrazcu. Akontacija dohodnine bo obradunana in plaiana v skladu z zakonom.

lV. Merila upraviEenosti in postopek dodelitve izredne pomoEi 5t. 3

7.

dlen

lzrednapomodvviSini 27.374 EURserazdelitistimimetnikompravic

f

izvajalcev, ki izpolnjujejovse

naslednje pogoje:

a.
b.
c.
d.

so imetniki pravic na najmanj 5 fonogramih, za katere jim je bilo v zadnjih petih letih dodeljeno

nadomestilo;
imajo stalno prebivali5de ali sedei v Republiki Sloveniji;
so se zaradi izredne situacije, povezane z novim koronavirusom, zna5li v teikih socialnih
razmerah oziroma v hudifinandni stiski;
iz naslova izredne pomodi po todki ll. Merila upravidenosti do izredne pomodi 5t. 1 in todki lll.
Merila upravidenosti do izredne pomodi 5t. 2, skupaj niso prejeli ved kot 250 EUR.

Upravidenost, vi5ino in izpladilo izredne pomodi iz 7. dlena teh pravil posameznemu upravidencu
presoja in predlaga v odobritev posebno delovno telo, imenovano skladno s Statutom lPF, k.o., odobri
pa ga poslovodstvo v soglasju z nadzornim odborom.

8.

dlen

lzpladila izredne pomoii iz 7. dlena teh Pravil se izplatujejo do porabe celotnega zneska dolofenega v
7. dlenu teh Pravil.

9.

dlen

Vlogo oz. pro5njo za izpladilo sredstev po tej todki je potrebno oddati najkasneje do 31. 7. 2021- na
prijavnem obrazcu in jo poslati na naslov lPF, k.o., Smartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (pripis >lzredna
pomod izvajalcev 2O21.<<l ali na elektronski naslov sklad@ipf.si.
Vlagatelj kazensko in materialno odgovarja za pravilnost posredovanih podatkov v vlogi.
10. dlen
Popolna vloga mora vsebovati:
. izpolnjen in podpisan prijavniobrazec;
. opis socialnih razmer oz. hude finantne stiske prosilca;
o dokazila o teikih socialnih razmerah oziroma o hudi finandni stiski
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11. dlen
Poslovodstvo bo vlagatelja o odobritvi vloge iz prej5njega dlena obvestilo v 30 dneh od prejema
pro5nje. Sredstva v vi5ini neto zneska se izplaiajo v 8 dneh od datuma izdaje obvestila poslovodstva o
odobritvi vloge, na osebni transakcijski radun upravitenega prejemnika, kiga ta navede v svoji vlogi na
predpisanem obrazcu. Akontacija dohodnine bo obradunana in pladana v skladu z zakonom.
lPF, k.o. se zavezuje, da informacij iz

V.

prejetih proSenj/vlog

iz

te todke ne bo razkrival tretjim osebam

Najvi5jiznesek izredne pomoii na posameznega upraviEenca
12. dlen

Posamezni upravideni prejemnik lahko na podlagi dolodil po todkah ll. (Merila upravitenosti in
postopek dodelitve izredne pomodi 5t. 1) in lll. (Merila upraviienosti in postopek dodelitve izredne
pomodi 5t. 2)ter lV. (Merila upravidenosti in postopek dodelitve izredne pomoii 5t. 3)teh Pravil prejme
skupaj najved 5.000,00 EUR izredne pomodi in najmanj 50,00 EUR izredne pomodi.
V primeru, da izradunana izredna pomod posameznega imetnika pravic ne dosega zneska 50,00 EUR se
ta sredstva temu imetniku pravic ne izpladajo, temved se v sorazmernih deleiih razdelijo med ostale

prejemnike sredstev.
V primeru, da izradunana izredna pomod posameznega imetnika pravic presega 5.000,00 EUR izredne
pomoti, se prese2ek sredstev temu imetniku pravic ne izplada, temved se v sorazmernih deleiih razdeli
med ostale prejemnike sredstev.

13. dlen
V primeru, da zaradi pomanjkljivih podatkov sredstev posameznemu upravidencu ni mogode izplaiati,
se neizpladana sredstva vrnejo v delilno maso lPF, k.o. za leto 2020.

Vl. Pravila o porabi izredne

pomoEi

14. dlen
O dodelitvi in izpladilu izredne pomodi posameznemu upravidencu odloda poslovodstvo v soglasju
nadzornim odborom.

z

15. dlen
Poslovodstvo mora odobrena sredstva iz todk ll. in lll. teh Pravil porabiti oz. izpladati najkasneje do 30.
6.2021..

16. dlen
Poslovodstvo mora odobrena sredstva iz todke lV. teh pravil porabiti oz. izpladati najkasneje do 31. 10.
202L.
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Vll.

Pravila o nadzoru nad porabo izredne pomoti

17. dlen
Nadzor nad porabo sredstev izredne pomodi v skladu s temi pravili izvajata poslovodstvo in nadzorni
odbor lPF, k.o.
Nadzor nad porabo sredstev izredne pomodi izvaja poslovodstvo tako, da pripravi posebno porodilo o
porabi sredstev izredne pomodi, ki ga obravnava in potrdi nadzorni odbor, skup5dina pa ga sprejme v
okviru letnega porodila.

Poslovodstvo

bo porodilo o porabi sredstev izredne pomodi posredovalo nadzornemu

odboru

najkasneje v 30 dneh po porabi sredstev.
Posebno porodilo o porabi sredstev izredne pomodi s podatki o prejemnikih je del letnega porodila in

je predmet revidiranja.

Vlll.

Pravila o vraEilu neupraviieno dodeliene in izplaEane izredne pomoEi
18. dlen

ee se pri izvajanju nadzora nad porabo sredstev izredne pomodi ugotovi, da so bila sredstva dodeljena
in izpladana neupravideni osebi ali v neupravideni vi5ini, jih mora oseba, ki so ji bila ta sredstva
izpladana, vrniti.
V kolikor se izkaie, da je bila izredna pomod prejemniku izpladana na podlagi neresnidnih oz. prirejenih
podatkov, je prejemnik dolian prejeta sredstva izredne pomodi vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi

obrestmi, ki tedejo od dne izpladila izredne pomodi do vradila.
Sredstva, vrnjena po tem dlenu, se vrnejo v delilno maso lPF, k.o. za poslovno leto 2020 in sicer v
razmerju zbranih nadomestil glede na vrsto pravice, kijih lPF, k.o. upravlja.

lX.

Kontne dolotbe
19. dlen

Ta pravila sprejme poslovodstvo lPF, k.o. v soglasju z nadzornim odborom lPF, k.o
Ta pravila se po sprejemu nemudoma objavijo v skladu z 39. dlenom ZKUASP.
Ta pravila pridnejo veljati z dnem objave

,
Viljem Marjan Hribar

direktor
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