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 10.5.202L na podlagi6T. dlena
Zakona o interventnih ukrepih za pomod pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni
list RS, 5t.2O3/2O; v nadaljevanju: Zakon o interventnih ukrepih COVID-19) sprejme naslednja

PRAVIIA O DODELITVI IN IZPLAEITU IZREDNE POMOA PROIZVAJATCEV
FONOGRAMOV PO 57. ELENU ZAKONA O TNTERVENTNIH UKREPTH COVID-l9

l.

Uvodna doloEila

1.
lPF, k.o.

dlen

v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih

COVID-19

in z namenom omilitve

epidemije nalezljive bolezni Covid-19 imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov

s

posledic

stalnim

prebivali5dem v Republiki Sloveniji ali s sedeiem v Republiki Sloveniji izplada izredno pomod v skupni
viSini 342.173 EUR (v nadaljevanju: sredstva izredne pomodi).

Sredstva izredne pomodi lPF, k.o. vodi loteno na posebnem radunu (kontu) in
imetnikom pravic v skladu s temi pravili.

tl.

jih

izplada svojim

Merila upraviEenosti

2.

dlen

lzredna pomod v vi5ini 342.t73 EUR se razdeli tistim imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov, ki
izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
a. imajo v Sloveniji registrirano dejavnost, na podlagi katere izdajajo fonograme
b. so imetniki pravic na najmanj 20 fonogramih, ki so iz5li v zadnjih petih letih (2015-2019) in za
katere je imetnik pravic v zadnjih petih letih prejel nadomestilo;
jim
driava z zakonom ne zagotavlja rednega financiranja;
c.
d. jim je bilo na podlagi Pravil o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov za obradunsko
obdobje 2Ot9 iz naslova vrst uporabe fonogramov, kot jih za delitev nadomestil doloda
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
250,00 EUR;

e.

imajo stalno prebivali5te ali sedei v Republiki Sloveniji.
r

ll.

Postopek dodelitve izredne pomoEi

3.

ilen

Postopek dodelitve izredne pomodi poteka v dveh delih.
Prvi del dodelitve izredne pomoti

lzredna pomod se imetniku pravic, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. dlena razdeli glede na vi5ino nadomestil
(izraieno v deleiu), kijih je imetnik pravic prejel za leto 2019 iz naslova vrst uporabe po reparticijskih
razredih iz toike d. 2. ilena teh Pravil.

1.

lzredna pomod se po tej todki delitve tako dolodi v naslednji vi5ini:

Delei od zbranih nadomestiliz naslova vrst uporabe, kise
deli po reparticiiskih razredih iz toEke d. 2. Elena teh Pravil
manj kot 1,OO%delei
7,OOYo - 2,49 %

2,50%- 4,99%
5,00 % in

vei

ViSina izredne pomoEi
1.000,00
2.500,00
5.000,00
10.000,00

EUR
EUR
EUR
EUR

Drugi deldodelitve izredne pomoti
Vi5ina sredstev izredne pomoti, ki po Prvem delu dodelitve izredne pomodi preostane neizplaiana, se
razdeli po enakih pravilih, kot za imetnike pravic, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. ilena, veljajo za redno
delitev za leto 2OL9iz naslova vrst uporabe po reparticijskih razredih iz todke d. 2. dlena teh Pravil .

IV.

NajviSji znesek izredne pomoEi na posameznega upravitenca

4.

dlen

Posamezni upravideni prejemnik izredne pomodi lahko na podlagi dolodil teh Pravil prejme skupaj
najved toliko izredne pomodi kolikor znaia 150 % nadomestil, ki jih je iz naslova vrst uporabe po
reparticijskih razredih iz todke d. 2. dlena teh Pravil posamezni imetnik pravic prejel za leto 2019.
V primeru, da izradunana izredna pomod posameznega imetnika pravic presega najvi5jiznesek izredne
pomodi doloden v L. odstavku tega dlena, se ta preseiek sredstev temu imetniku pravic ne izplada,
temvei se v sorazmernih deleZih razdeli med ostale prejemnike sredstev.
Posamezni upravideni prejemnik izredne pomodi na podlagidolodilteh Pravil prejme najmanj 1.000,00
EUR izredne pomodi.

5.

dlen

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

V.

Pravila o porabi izredne pomoEi

6.

dlen

O dodelitvi in izpladilu izredne pomodi posameznemu upravidencu odloia poslovodstvo v soglasju
nadzornim odborom.

7.

dlen

Poslovodstvo mora odobrena sredstva iz teh Pravil porabitioz. izpladati najkasneje do 30. 6.202L

2

z

Vl.

Pravila o nadzoru nad porabo izredne pomoEi

8.

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.

Vll.

Pravila o vraEilu neupraviEeno dodeliene in izplaEane izredne pomo[i

9.

dlen

ee se pri izvajanju nadzora nad porabo sredstev izredne pomodi ugotovi, da so bila sredstva dodeljena
in izpladana neupravideni osebi ali v neupravideni viSini, jih mora oseba, ki so ji bila ta sredstva
izpladana, vrniti.
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.

Vll!.

KonEne doloEbe

10. 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
Ta pravila pridnejo veljati z dnem

objave.
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