
Na podlagi 1. odstavka 25. Elena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

(ZfUeSp)Je SkupiEina lPF, k.o. na svoji seji dne 23. 08' 2019 sprejela naslednja

PRAVILAoNAMENSKIHSKLADIHPRoIZVAJALCEVFoNoGRAMoV

Oblikovanje skladov

1. Elen

skladi so loiena namenska sredstva, oblikovana za namen spodbujanja kulturno umetniSkega

ustvarjanja in raz5irjanja novih varovanih del na podrodjih, pomembnih za ohranjanje kulturne

raznolikosti, pri Eemer je mogoEe sredstva nameniti:

- 5e neuvetjavljenim izvajalcem - izvornim imetnikom pravic izvajalcev' s stalnim prebivaliSEem

v RePublikiSloveniji,
- za socialne ali izobraievalne namene izvajalcev - izvornih imetnikov pravic izvajalcev, s

stalnim prebivalilEem v Republiki Sloven'tji'

sredstva se v namenske sklade odvajajo loteno po posameznivrsti pravice in vrsti uporabe'

DefiniciianeuveljavlienegaizvajaIca-izvornegaimetnikapravicizvajalcev

2. Elen
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Neuveljavljen izvajalec je izvaja lec:

rkiimaprilPF,k.o.prijavljenoposnetolastnoizvedboinkateriodlPF,k.o.vobradunskemletu
ne prejme nadomestila v viSini vei kot 12 bruto meseEnih minimalnih plaE' ali

. ki se sam ne izreEe za uveljavljenega'

Viri sredstev za odvajanje v sklade

3. tlen

V sklade se lahko sredstva odvajajo:

o od nadomestil, zbranih z obveznim kolektivnim upravljanjem pravic v minulem obraiunskem

obdobju,
. od nerazdeljenih nadomestil imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov,

o od morebitnih dovoljenih odbitkov za namenske sklade po sporazumih s tujimi kolektivnimi

organizac'tjami proizvaja lcev fonogramov'

Pravila o vPlaEilih v sklade

4. ilen

lpF, k.o. lahko za imetnike pravic proizvajalcev fonogramov v skladu in pod pogoji, ki jih dolodata

ZKUASP in statut, oblikuje razlidne namenske sklade
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Vi5ino vplaiila v namenski sklad, doloii skupliina z ve6ino najmanj treh Eetrtin na seji skupSdine

navzoiih glasovalnih pravic.

lzplaEila sredstev sklada in pravila o porabi sredstev

5. ilen

lmetniki pravic proizvajalcev fonogramov v skupiEini lPF, k.o. ob upoStevanju doloEil ZKUASP s

sklepom dolodi morebitne pogoje vsakokratnega drpanja sredstev namenskega sklada imetnikov

pravic proizvajalcev fonogra mov.

lPF, k.o. lahko sredstva v namensko 6rpanje izplada tudi tretjim osebam ali subjektom, ki jih pred

6rpanjem doloEijo imetniki pravic iz vrst proizvajalcev fonogramov, in morajo sredstva porabiti v

skladu z ZKUASP, pri tem, da je upraviEena oseba do teh sredstev oseba po doloibah ZKUASP in teh

pravil.

Porolanje o porabi prejetih sredstev

6. Elen

O porabi sredstev mora tretja oseba ali subjekt iz drugega odstavka prej5njega ilena poroEati

poslovodstvu.

Stroiki

7. dlen

Stroiki, povezani z delovanjem namenskih skladov ne smejo presegati viSine 10 odstotkov sredstev

sklada in se krijejo iz sredstev sklada,

Prehodna in konina doloEila

8. ilen

Sredstva promocijskih skladov proizvajalcev fonogramov po statutu z dne 11. 8. 2074 se drpajo v

skladu z nameni, kot so dolodeniv 3. odstavku 33. dlena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in

sorodnih pravic.

9. Elen

S sprejetjem teh pravil prenehajo veljati Pravila o namenskih skladih proizvajalcev fonogramov z dne

22. 70.20L7.
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Ta Pravila zaEnejo veljati z dnem sprejema.


