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Na podlagi 1. odstavka 25. člena Zakona o upravljanju avtorske in sorodnih pravic 
(Uradni list RS, št. 63/16: ZKUASP) je skupščina IPF na svoji seji dne xx. xx. xxxx 
sprejela naslednja 

 

 

PRAVILA O NAMENSKIH SKLADIH PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV 

 

Oblikovanje skladov 

 

1. člen 

 

Skladi so ločena namenska sredstva, oblikovana za namen spodbujanja kulturno 
umetniškega ustvarjanja in razširjanja novih varovanih del, na področjih, pomembnih 
za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer je mogoče sredstva nameniti: 

 še neuveljavljenim avtorjem in izvajalcem - izvornim imetnikom izvajalskih 
pravic, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,  

 za socialne ali izobraževalne namene avtorjev in izvajalcev – izvornih imetnikov 
izvajalskih pravic, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

 
Definicija neuveljavljenega izvajalca – izvornega imetnika izvajalskih pravic 

 
2. člen 

 
Neuveljavljen izvajalec je izvajalec: 

 ki ima pri IPF prijavljeno posneto lastno izvedbo in kateri od IPF za eno 
obračunsko leto ne prejme več kot 12 bruto minimalnih plač, ali 

 ki se sam ne izreče za uveljavljenega. 
 

Viri sredstev za odvajanje v sklade 

 

3. člen 

 

V sklade se lahko odvaja: 

 od nadomestil, zbranih z obveznim kolektivnim upravljanjem pravic v minulem 

obračunskem obdobju, 

 od nerazdeljenih nadomestil proizvajalcev fonogramov,  

 od morebitnih dovoljenih odbitkov za namenske sklade po bilateralnih pogodbah 

s tujimi kolektivnimi organizacijami proizvajalcev fonogramov ali polovice teh 

odbitkov, če ti izhajajo iz bilateralne pogodbe, sklenjene s tujo kolektivno 

organizacijo, ki upravlja pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, če s 

pogodbo ni določeno drugače. 
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Pravila o vplačilih v sklade 

 

4. člen 

 

Kolektivna organizacija lahko za proizvajalce fonogramov v skladu in pod pogoji, ki jih 

določata zakon in statut, oblikuje različne namenske sklade. 

 

Višino vplačila v namenski sklad, določi skupščina z večino najmanj treh četrtin na seji 

skupščine navzočih glasovalnih pravic. 

 

Izplačila sredstev sklada in pravila o porabi sredstev 

 

5. člen 

 

Skupščinska skupina sama določi vsakokratno črpanje sredstev sklada, ki lahko poteka 

tako, da sredstva v postopku, ki ga določi pred črpanjem sredstev, deli skupščinska 

skupina sama oz. po svojih predstavnikih ali preko tretjih oseb, ki se jim sredstva 

dodelijo bodisi na podlagi poimenskega sklepa skupščinske skupine bodisi na podlagi 

izpolnjevanja pogojev, ki jih določi skupščinska skupina. 

 

Skupščinska skupina lahko sredstva v namensko črpanje izplača tretjim osebam ali 

subjektom, ki morajo sredstva porabiti v skladu z namenom, katerega pred črpanjem 

določi skupščinska skupina. Če skupščinska skupina namena izrecno ne določi, mora 

prejemnik sredstva porabiti v skladu z določili 3. odstavka 33. člena ZKUASP.   

 

Nadzor nad porabo prejetih sredstev 

 

6. člen 

 

O porabi sredstev mora tretja oseba ali subjekt iz drugega odstavka prejšnjega člena 

poročati v skladu z zahtevo skupščinske skupine ali drugega organa kolektivne 

organizacije. 

 

Stroški 

 

7. člen 

 

Stroški, povezani z delovanjem namenskih skladov ne smejo presegati višine 10 

odstotkov sredstev sklada. 
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Prehodna in končna določila 

 

8. člen 

 

Sredstva promocijskih skladov proizvajalcev fonogramov po statutu z dne 11. 8. 2014 

se črpajo v skladu z nameni, kot so določeni v 3. odstavku 33. člena Zakona o 

kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. 


