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Na podlagi 1. odstavka 25, Elena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih,pravic
(ZKUASP)ie skupitina tPF, k.o. na svoji seji dne 23. 08. 2019 sprejeia nastednja

PRAVILA O NAMENSKIH SKLADIH IZVAJALCEV

Oblikovanje skladov

1. Elen

Skladi so lodena namenska sredstva, oblikovana za namen spodbujanja kulturno umetni5kega
ustvarjanja in raz5irjanja novih varovanih det, na podroijih, pomembnih za ohranjanje kulturne
raznolikosti, pri terner je mogoEe sredstva nameniti:

- 5e neuveljavljenim izvajalcem - izvornim imetnikom pravic izvajalcev s stalnim prebivalii6em
v RepublikiSloveniji,

- za socialne ali izobraievalne namene izvajalcev - izvornih imetnikov pravic izvajalcev, s
stalnim prebivaliSEem v Republiki Sloveniji.

Sredstva se v namenske sklade odvajajo loEeno po posamezni vrsti pravice in vrsti uporabe.

Definicija neuveljavljenega izvajatca - izvornega imetnika pravic izvajatcev

2. 6len

Neuveljavljen izvajalec je izvaja lec:
o ki ima pri lPF, k.o. prijavljeno posneto lastno izvedbo in kateri od lpF, k.o. v obraEunskem letu

ne prejme nadomestila v viiini ved kot 12 bruto meseinih minimalnih pla6, alio ki se sam ne izreEe za uveljavljenega.

Viri sredstev za odvajanje v sklade

3. dlen

V sklade se lahko sredstva odvajajo:
- od nadomestil, zbranih z obveznim kolektivnim upravljanjem pravic v minulem obradunskem

obdobju,
- od nerazdeljenih nadomestil imetnikov pravic izvajalcev,
- od morebitnih dovoljenih odbitkov za namenske sklade po sporazumih s tujimi kolektivnimi

organizacija m i izvajalcev.

Pravila o vpladilih v sklade

4. elen

lPF, k.o. lahko za imetnike pravic izvajalcev v skladu in pod pogoji, ki jih dololata ZKUASp in statut,
oblikuje razliEne namenske sklade.
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Vi5ino vpladila v namenski sklad, dolodi skupldina z veEino najmanj treh tetrtin na seji skupiiine

navzodih glasovalnih Pravic.

lzplaEila sredstev sklada in pravila o porabi sredstev

5. tlen

tmetniki pravic izvajalcev v skupSEini lPF, k.o. ob upostevanju doloEil ZKUASP s sklepom doloii

morebitne pogoje vsakokratnega Erpanja sredstev namenskega sklada imetnikov pravic izvajalcev'

lPF, k.o. lahko sredstva v namensko irpanje izplaEa tudi tretjim osebam ali subjektom' ki jih pred

;;;il;;iod,1o ,11"rn,ki pravic iz vrst izvajalcev, in morajo sredstva porabitiv skladu z ZKUASP' pri

tem, da je upravidena oseba do teh sredstev oseba po doloEbah ZKUASP in teh pravil'

PoroEanie o porabi preietih sredstev

5. dlen

o porabi sredstev mora tretja oseba ali subjekt iz drugega odstavka prej5njega ilena poroiati

poslovodstvu.

Stro5ki

l. clen

Strolki, povezani z delovanjem namenskih skladov ne smejo presegati vi5ine 10 odstotkov sredstev

sklada in se krijejo iz sredstev sklada

Prehodna in konlna doloEila

8. ilen

sredstva promocijskih skladov izvajalcev po statutu z dne 11' 8' 20L4 se Erpajo v skladu z nameni' kot

so doloteniv 3. odstavku 33. Elena Zakona o kolektivnem upravljanju aworske in sorodnih pravic'

f . ilen

SsprejetjemtehpravilprenehajoveljatiPravilaonamenskihskladihizvajalcevzdne22'10.2oL7

Ta Pravila zaEnejo veljati z dnem sprejema
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