
Na podlagi 1. odstavka 25. Elena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic
(ZKUASP) je SkupiEina lPF, k.o. na woji seji dne 15. 07.2021 sprejela naslednja

PRAVITA O DETITVI NADOMESTIT IZVAJALCEV

Sploino doloEilo

1. dlen

lPF, k.o. redno, skrbno in natanlno dodeljuje in izplaIuje zbrana nadomestila med imetnike pravic
izvaialcev v skladu z dolodili ZKUASP, dovoljenJem Urada RS za intelektualno lastnino in temi pravili.

ObraEunsko obdoble

2. Elen

Obradunsko obdobje po teh pravilih je koledarsko leto (od 1. 1. do 31. 12.).

Delilna masa

3. dlen

lPF, k.o., zbira nadomestila lodeno za vsako pravico in vrsto uporabe. Zbrana nadomestila in prihodki
iz bandnih depozitov iz naslova upravljanJa vsake posamezne pravice in posamezne vrste uporabe lPF,

k.o. razdeli najprej na dva enaka dela:
- del, ki pripada imetnikom pravic izvajalcev in
- del, ki pripada imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov.

Nadalje se od dela zbranih nadomestil, ki pripada imetnikom pravic izvajalcev, v skladu s Pravili o
stro5kih poslovanja oditeje polovica stro5kov kolektivne organizacije nastalih v zvezi z upravljanjem te
posamezne pravice glede na posamezno vrsto uporabe in tudl drugistro5ki imetnikov pravic izvajalcev,
ki so nastali pri upravljanju te pravice glede na posamezno vrsto uporabe (npr. Elanarine v krovnih
organizacijah). Od tega preostalega dela pa se lahko del sredstev nameni za Namenski sklad izvajalcev
v skladu s Pravili o namenskih skladih ianajalcev. Preostala nadomestila predstavljajo delilno maso
zbranih nadomestil izvajalcev pri upravljanju posamezne pravice glede na posamezno vrsto uporabe.

Nadomestila, pridobljena s strani tujih kolektivnih organizacij za imetnike pravic izvajalcev, se vodijo
lodeno in se izplatajo skladno s porolili o dodelitvi, ki jih lPF, k.o. posredujejo tuje kolektivne
organizacije, in se ne obravnavajo po postopku iz f . in 2. odstavka tega Elena. ee nastalalo stroSki po
tem odstavku, se jih lahko v tem znesku odbfie, Od teh nadomestil se lahko tudi odvedejo sredstva v
namenske sklade, ie tako doloEa sporazum o zastopanju s tujo kolektivno organizacijo.

4. ilen

Delilna masa izvajalcev se v skladu s temi Pravili dodeli in izplaCa upravidenim imetnikom pravic
izvajalcev (v nada ljevanju tudi : upravilenci).
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Delitev

5. ilen

Osnovno naEelo za razde[evanJe zbranih sredstev med imetnike pravic je natelo dejanske uporabe,

kar pomeni, da si mora kolektivna organizacija prizadevati, da doseie delitev nadomestil, zbranih s

kolektivnim upravljanjem sorodnih pravic, med tiste upraviCence, katerih izvedbe na fonogramih so

bile dejansko uporabljene po podatkih, ki so jih lPF, k.o. posredovali uporabnikl, ali pa jih je lPF, k.o'

pridobil iz prosto dostopnih in/aliverodostojnih virov (v nadaljevanju besedila: definirana uporaba).

Sele v primeru, da dejanske uporabe fonogramov ni mogode ugotoviti (v nadaljevanju besedila:

nedefinirana uporaba)ali pa bi bilo ugotavljanje uporabe in z nJlm povezano razdeljevanie nadomestil,

ob upoStevanju narave uporabe fonograma, stroSkovno nesmotrno, se bodo taka nadomestila

razdelila po tistlh doloEilih teh Pravil, ki doloEajo delitev sredste% zbranih na podlagi nedefinirane

uporabe.

Znani upraviEenci

6. dlen

lmetniki pravig kiso upraviEeni do zbranih nadomestil, so:

o izvaialci, katerih izvedbe so posnete na fonogramu, oziroma
r tretje osebe, ki so upravi[ene do nadomestila na podlagi prenosa pravic.

Znanl upraviCenci so imetniki pravic izvajalcev, za katere so bila zbrana nadomestila po definirani

uporabi in za katere je lPF, k.o. pridobil podatke potrebne za dodelitev in izplaiilo nadomestilv obdobju
petih let po zakliuiku posameznega obraEunskega obdobja, v katerem so bila ta nadomestila zbrana.

Neznani upraviEenci

7. ilen

Neznani upravi€enci so imetniki pravic izvajalcev, za katere lPF, k.o. v obdobju petlh let po zakljudku

posameznega obraEunskega obdobja, v katerem so bila ta nadomestila zbrana, ni pridobil podatkov

potrebnih za dodelitev in izpladilo nadomestil.

lPF, k.o. za neznane upravitence nadomestila rezervira za obdobje petih let.

tzplaievanie upraviEencem

8. ilen

Upravitencem se nadomestila, kiiim pripadaio, izplatajo, ko preselejo skupni znesek 5 EUR.

Nadomestila, ki se ne izplaEajo, ostanejo na kontu upraviEenca 5e pet let po tem, ko jih kolektivna

organizacija dodeli upravidencu.

ee vsota zbranih in neizplaEanih nadomestil upraviienca tudi po petih letih ne doseie minlmalnega

zneska iz prvega odstavka tega Ilena, kolektivna organizacija opravi prenos petletne vsote nadomestil

na radun upravi€enca.
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Delitev nadomestll lzvaf alcem

9. Elen

Delitev zbranih nadomestil po teh pravilih se opraviv razredih glede na vrsto uporabe (v nadaljevanju:
reparticuski razredi), kot sledi v nadaljevanju.

Dodelitev iz posameznih reparticljskih razredov se opravlja na podlagi podatkov o definirani uporabi
fonogramov v preteklem obra6unskem obdobju.

Reparticijski razredi:

1. Javna priob6itev fonogramov

1.1.

nadalievaniu: mali uoorabnikil

Razred 7.7.1.: Obsega Gorenjsko, GoriSko, obalno-kraiko in Primorsko-notranjsko statistifno regijo. V
njem se 70 %o nadomestil iz naslova javnega predvajanja fonogramov in sekundarnega radiodifuznega
oddajanja, zbranih na navedenih obmodjih, razdeli na podlagi sporedov 80 % radijskih programov, ki
so na zgorai navedenih obmodjih najvedkrat sekundarno radiodifuzno oddajani, in najbolj posluianega
radiodifuzno oddajanega radijskega programa, kiga izdaja Radiotelevizija Slovenija.

Razred L.1..2.: Obsega Osrednjeslovensko statistidno regijo. V nlem se 70 yo nadomestil iz naslova
javnega predvaianja fonogramov in sekundarnega radiodifuznega oddajanja, zbranih na navedenem
obmoiju, razdeli na podlagi sporedov 80 /o radijskih programov, ki so na zgoraj navedenih obmodjih
najvetkrat sekundarno radiodifuzno oddajani, in najbolj poslu5anega radiodifuzno oddajanega
radijskega programa, ki ga izdaja Radiotelevizija Slovenija.

Razred 1'1.3.: Obsega naslednje statistitne regije: Savinjsko, Zasavsko, posavsko in Jugovzhodno
Slovenijo. V njem se 70 % nadomestil iz naslova javnega predvajanja fonogramov in sekundarnega
radiodifuznega oddaianja, zbranih na navedenih obmodjih, razdeli na podlagi sporedov g0 % radijskih
programov, ki so na zgoraj navedenih obmoEjih najvedkrat sekundarno radiodifuzno oddajani, in
najbolj poslu5anega radiodifuzno oddajanega radijskega programa, ki ga izdaja Radiotelevizija
Slovenija.

Razred 1'1.4.: Obsega Koro5ko, Podravsko in Pomursko statistiino regijo. V njem seTo%nadomestil
iz naslova javnega predvajanja fonogramov in sekundarnega radiodifuznega oddajanja, zbranih na
navedenih obmoEjih, razdeli na podlagi sporedov 8o % radijskih programov, ki so na zgoraj navedenih
obmodjih najveikrat sekundarno radiodifuzno oddajani, in najbolj posluSanega radiodifuzno
oddaja n ega rad'ljskega progra ma, ki ga izdaja Rad iotelevizija slovenija.

Razred 1.1.5.: V tem razredu se razdeli preostanek nadomestil zbranih iz vsakega geografskega
obmodja, to je 30 % nadomestil, zbranih iz vsakega posameznega obmoija, dolodenega v razredih od
1.L'1. do 1.1.4. V tem reparticijskem razredu so osnova za delitev vsi sporedi radijskih programov, ki
niso vkljudeni v reparticijske razrede od 1.1.1. do 1.1.4, in spored najbolj poslu3anega radiodifuzno
oddajanega radijskega programa, ki ga izdaja Radiotelevizija slovenija.
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L.Z. Javno predvaianie in sekundarno radiodifuzno oddai?nie v primeru enkratne uoorabe

fonoeramov na doeodkih oz. prireditvah

Razred 1.2.1. V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova javnega predvajanja in

sekundarnega radiodifuznega oddajanja fonogramov, in slcerv primeru enkratne uporabe na dogodkih

oz. prireditvah, in se delijo na podlagi definirane uporabe'

V tem razredu se upoitevajo nadomestila in sporeditistih dogodkov oz. prireditev, katerih odmerieno

nadomestilo je enako ali vi$je od 100 EUR in strolki obdelave sporeda predvajanih del ne presegajo 25

% odmerjenega nadomestila posameznemu uporabniku za posamezno prireditev. Nadomestila se

delijo lodeno po posameznih dogodkih oz. prirediilah.

Nadomestila, zbrana iz naslova javnega predvajanja in sekundarnega radiodifuznega oddajanja

fonogramov in sicer v primeru enkratne uporabe na dogodkih oz. prireditvah, katerih viSina je niiia od

1OO EUR in/ali stroski obdelave sporeda presegajo 25 % odmerjenega nadomestila posameznemu

uporabniku za posamezno prireditev, se delijo v treh razredih, od katerih se vsakemu dodeli 1/3 teh

nadomestil. V posamezni razred se razvrstijo nadomestila posameznih prireditev glede na vi5ino

zaraEunanega nadomestila na posameznifionogram (vrednost posameznega fonograma se izratuna po

enatbi: nadomestilo/$t. uporabUenih fonogramov) in se delijo na podlagidefinirane uporabe kot sledi:

Razred 1.2.2 zaJema tretjino zbranih nadomestil za prireditve z najniiio vrednostjo nadomestil na

posamezni fonogram, pri iemer se vrednosti zaraEunanih nadomestil za posamezni dogodek oz'

prireditev, na katerlh so bili ti fonogrami uporablieni, seltevajo, dokler ne doseiejo tretjine zbranih

nadomestil za te dogodke oz. prirediUe;

Razred 1.2.3 zajema tretjino zbranih nadomestil za prireditve s srednio vrednostjo nadomestila na

posamezni fonogram, pri temer se vrednosti zaraEunanih nadomestil za posamezni dogodek oz.

prireditev, na katerih so bili ti fonogrami uporabljeni, se3tevajo, dokler ne doseiejo tretjine zbranih

nadomestil za te dogodke oz. prireditve, in

Razred 1.2.4 zajema tretjino zbranih nadomestil za prirediWe z najviSjo vrednostjo nadomestila na

posamezni fonogram, pri Eemer se vrednosti zaraiunanih nadomestil za posamezni dogodek oz'

prireditev, na kaierih so bili ti fonogrami uporabljeni, seitevajo, dokler ne doselejo tretjine zbranih

nadomestil za te dogodke oz. prirediwe.

1.3. Radiodifuzno oddaianie

Razred 1.3.1: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova radiodifuznega oddajanja

fonogramov v rad'rjskih programih, ki jih ne izdaja Radiotelevizija Sloveniia, in se delijo na podlagi

definirane uporabe (upo$tevajo se nadomestila in sporedi tistih programov, katerih stroSki obdelave

sporeda ne presegajo 25 % letno odmerjenih nadomestil posameznemu uporabniku za posamezni

radijski program).

Razred 1.3.2: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova radiodifuznega oddaianja

fonogramov v radijskih in televizijskih programih Radioteleviziie Sloven'ria, in se delijo po definirani

uporabi na podlagi sporedov radiodifuzno oddajanih fonogramov v programih Radloteleviz'tje

5lovenija.

Razred 1.3.3: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova radiodifuznega oddajanja

fonogramov v televizijskih programih, kijih ne izdaja Radiotelevizfia Slovenija, in se delijo na podlagi

definirane uporabe (upo$tevajo se nadomestila in sporeditistih programov, katerih stroSki obdelave
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sporeda ne presegajo 25 % letno odmerjenih nadomestil posameznemu uporabniku za posamezni
televizijski program).

1.4. Kabelska retransmisiia

Razred 1.4.1: V tem razredu se deli 50 % nadomestil, zbranih iz naslova kabelske retransmisije. Delijo
se na podlagi sporedov radiodifuzno oddajanih fonbgramov v kabelsko retransmisiranih programih
Rad iotelevizije Slovenija.

Razred L.4.2:Y tem razredu se deli 50 % nadomestil, zbranih iz naslova kabelske retransmis'rje. Del'rjo
se na podlagi sporedov 5 najbolj gledanih in/ali posluianih programov s strani naroEnikov kabelskih
storitev.

2. Reproduciranje fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo

2.L. Reproduciranie fonosramov za orivatno ali drugo lastno uporabo (privatno
reproduciranie)

Razred 2.L.!.:40 % nadomestil, zbranih za privatno reproduciranje, se deli vsem tlanom lPF, k.o., ki so
izvorni imetniki pravic izvajalcev, in sicer na podlagi Stevlla minut pr'rjavljenih fonogramov z izvedbami
posameznega imetnika pravlc lzvajalcev in za katere je v letu za katerega se opravi delitev pri lPF, k.o.
evidentirana uporaba (upoiteva se vsaka zaEeta prijavljena minuta fonograma).

Razred 2.L.2.:30 % nadomestil, zbranih za privatno reproduciranje, se deli vsem izvornim imetnikom
pravic izvajalcev na izvedbah posnetlh na fonogramih prijavljenih pri lPF, k.o., in sicer na podlagiStevila
minut pr'tiavljenih fonogramov z izvedbami posameznega imetnika pravic izvajalcev (upolteva se vsaka
zaEeta prijavljena minuta fonograma).

Razred 2.1.3: 30 % nadomestil, zbranih za prlvatno reproduclranje, se deli izvornim imetnikom pravic
izvajalcev na izvedbah posnetih na fonogramih na podlagi vseh obdelanih sporedov radiodifuzno
oddajanih rad'tjskih in televizijskih programov v obraEunskem obdobju, v katerem so javno priobdeni
fonogrami.

3. Dajanje v najem fonogramov

3.1. Daianie v naiem fonoeramov

Razred 3.1.1.: V tem razredu se del'rjo nadomestila, zbrana iz dajanja v najem fonogramov, in se delijo
na podlagi definirane uporabe (upoStevajo se nadomestila in podatki o uporabifonogramov, katerih
stro5kiobdelave ne presegaJo 25 % letno odmerjenih nadomestil posameznemu uporabniku). Razlika
se razdeli v sorazmernih deleiih glede na opravljeno delitev iz naslova definirane uporabe.

4. Reproducirania fonogramov za namen opravljanja uporabnikove lastne deiavnosti

4.1. Reproducirania fonoeramov za namen ooravliania uoorabnikove lastne deiavnosti

Razred 4.7.1.2 Vtem razredu se del'rjo nadomestila, zbrana iz naslova reproduciranja fonogramov za

namen opravljanja uporabnikove lastne dejavnosti, in se del'rjo imetnikom pravlc izvajalcev, ki so
kolektivno organizacijo pooblastili za upravljanje teh pravic, na podlagi dejanske uporabe
posameznega varovanega dela (uporabnikova porolila o dejanski uporabi).
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5. predelave fonograma za potrebe uporabe v netetesnl obtikl fiavne prSobEltve fonogramov)

5.1, Predelave fonosrama za ootrebe uporabe v netelesnlobliki (iavne oriobEitve fonosramov)

Razred 5.1.1.: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana iz naslova predelave fonograma za potrebe

uporabe v netelesniobliki flavne priobEitve fonogramov), in se delijo imetnikom pravic izvajalcev, ki so

kolektivno organizacijo pooblastili za upravljanje'teh pravic, na podlagis strani uporabnikov prejetih

podatkov o predelavi posameznega varovanega dela.

Vloge izvajalcev

10. 6len

lzvajalci se glede na izvedbo, posneto na fonogramu delijo na:

- glavne izvaialce,
- pogodbene izvajalce.

Kot gtavni izvajalci se Stejejo ianajalci solisti in stalni ilani zasedb, katerih ime, umetni5ko ime ali naziv

je ob objavi fonograma navedeno kot ime glavnega izvajalca in katerih izvedbe so na tem fonogramu.

Kot pogodbeni iarajalci se Stejejo glasbeniki in oblikovalci zvoka, ki niso stalni Elani zasedbe in/ali

katerih ime, umetniSko ime ali naziv ob objavi fonograma ni navedeno kot ime glavnega izvajalca in

katerih iaredbe so na tem fonogramu.

Za namen teh Pravil za izvajalca Steje tista oseba, ki aktivno in neposredno sodeluje pri nastajanju

fonograma, njen prispevek k izvedbi, ki mora potekatisolasno s snemanjem izvedbe ali nastaianiem

fonograma, pa presega tehnidno naravo storitev ali opravil, ki so za to potrebna.

Uvr5Eanje fonogramov

11. 6len

Fonogrami se glede na itevilo izvajalcev, katerih izvedbe so na fonogramu, razvrBEajo na:

- fonograme, na katerih so izvedbe 1do 40 izvajalcev,

- fonograme, na katerih so izvedbe 41 alivel izvaialcev.

NaEin delitve nadomestil izvaialcem

12. tlen

Vsak izvajalec ima na fonogramu lahko vef vlog,

Vsaka zadeta minuta uporabljenega fonograma v vsakem posameznem reparticuskem razredu Steje 1

toEko.

Vrednost toEke se v vsakem posameznem repartic'rjskem razredu dolodi tako, da se delilna masa v
posameznem reparticijskem razredu posameznega obraEunskega obdobja deli z vsoto vseh toEk tega

reparticijskega razreda v obraiunskem obdobju.

Vrednost posameznega fonograma v vsakem posameznem repartlcuskem razredu se dolodi na

naslednji naEin: Stevilo tolk posameznega fonograma x vrednost ene
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V primerih javne priobditve reklamnega sporodila v trajanju uporabe do 60 sekund, aviza, napovednika,
jingla, kakor tudi drugega fonograma, ki je bil posnet za tak namen ali se uporabi v take namene, se
uporaba toEkuje z 0,1 todke.

13. flen

PriJavljeni glavni in prijavljeni pogodbeni izvajalci si delijo vrednost posameznega fonograma v
razmerju:

a) pri fonogramih z izvedbami 1-40 izvajalcev glavni izvajalci prejmejo 60 % in pogodbeni izvajalci
40 % vrednosti posameznega fonograma, pri demer se:
- delei glavnih izvajalcev razdeli med prijavljene glavne izvajalce enakovredno glede na

njihovo Stevilo vlog,
- delei pogodbenih izvajalcev razdeli med prijavljene pogodbene izvajalce v enakih deleiih

glede na njihovo Stevilo vlog, z omejitvijo, da posamezni pogodbeni izvajalec v primeru, da
je en sam, ne more dobitived kot 16 % dobljene vrednosti posameznega fonograma. V
primeru, da so na fonogramu posnete izvedbe manj kot treh pogodbenih izvajalcev, se
nerazdeljeni delei razdeli med glavne izvajalce sorazmerno z deleii, ki jim pripadajo na
podlagi prej5nje alineje.

b) pri fonogramih z izvedbami od 41 in vet izvajalcev glavni izvajalci prejmejo 20 % nadomestila,
ki pripada fonogramu, 80 % pa prejmejo pogodbeniizvajalci.

Dolodila o nadinu delitve po tem dlenu veljajo, Ee s pogodbo med izvajalcioz. imetniki pravic izvajalcev
ni drugade doloieno.

14. Elen

Dolofila 15. in 16. Elena doloiajo naiin delitve za vse reparticijske razrede, razen za reparticijska
razreda 2.1.1 in 2.1.2, katerih delitev se opravi v skladu z opredelitvijo teh dveh reparticfiskih razredov
v 12. tlenu teh Pravil.

lzplatevanje nadomestil

15. dlen

Kolektivna organizacija dodeli in izplaEa nadomestila upravidencem najpozneje v devetih mesecih po
zakljulku obraEunskega obdobja, razen Ce tega ni mogoEe iarr5iti zaradi objektivnih razlogov, ki niso
na strani kolektivne organizacije ali zunanjega izvajalca in so dolodeniz ZKUASP.

15. dlen

lmetnik pravic ima pravico, da v zvezi z izvedeno delitvijo lPF, k.o. poda pritolbo po doloibah Statuta,
€e meni, da mu nadomestilo ni bilo obradunano oz. mu je bilo obraEunano napaEno.

Prehodna in konEna doloEba

17. Clen

Todki4 in 5 iz 9. €lena teh pravil zadnejo veljati s trenutkom spreJema in se uporabljata od dokondnosti
dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad) za kolektivno upravljanje pravic iz
3a. Clena Statuta lPF. ee Urad zavrne ali zavrie vlogo za lzdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje
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pravic iz 3a. ilena Statuta IPF ali de kolekivna organizaclJa vlogo umakne ali de ji je pravnomoino

odvzeto dovoljenje, toEki 4 in 5 iz f . ilena teh pravil prenehajo veljati.

18. Elen

Z dnem sprejema teh Pravil prenehajo veljati Pravila o delitvi nadomestil iruajalcev z dne 25' 8.2020,

ki pa se uporablja za delitve nadomestil zbranih do vkliutno 37- L2.2OZ1'

19. Elen

Ta Pravila zaEnejo veljati z dnem sprejema in se uporabljajo za delitev nadomestil, zbranih od vkljuEno

L.7.2022 naprej.
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