
ZAVOD ZA UVEUAVUANJE PRAVIC IZVAJATCEV IN PROIA'AIALCEV FONOGRAMOV
SLOVENIJE, Smartinska cesta !52, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gregor
STIBERNIK, (v nadaljevanju Zavod IPF)

in

GASILSKA ZVEZI- SLOVENIJE, TrZaSka cesta 22L, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik
Anton KOREN,

TURISTIcTA ATEZASLOVENIJE, Miklo5ideva cesta 38, Ljubljana, kijo zastopa
predsednik, Peter MISJA

stovENsKA TURISTTcNA ORGANIZACIJA, Dimideva ulica 13, Ljubljana, kijo
zastopa direKorica mag. Maja Pak

JAVNI SKI-AD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI,Stefanova 5, Ljubljana, ki ga
zastopa direktor mag. Igor TerSar,

zvEzA KULTURNIH DRUSTEV SLOVENIJE, Stefanova 5, Ljubljana, ki ga zastopa
predsednik mag. JoZe Osterman

(v nadaljevanju reprezentativna zdruZenja uporabnikov)

dogovorijo in sklenejo naslednji

SKUPNI SPORAZUM
za doloiitev viSine nadomestil za javno priobiitev fonogramov
na prirediWah razvedrilne narave, na katerih javna priobiitev

fonogramov ni kljuinega pomena

Uvodne doloibe

1. dlen

Podpisniki uvodoma kot nesporno ugotavljajo:

(1) da je Zavod IPF koleKivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za
intelektualno lastnino koleKivno uveljavlja sorodne glasbene pravice v primerih javne
priobditve fonogramov,

(2) da so reprezentativna zdruZenja uporabnikov krovne organizac'rje druStev in
zdrulenj, ki so organizatorji javnih razvedrilnih prireditev, na katerih prihaja do javne
priobdiWe fonogramov, na nadin, za katerega se s tem sporazumom doloda naEin
obradunavanja in viSina nadomestil;
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Zavezanci in tarifa

2. dlen

Zavezanec za izpolnitev obveznosti prijave javne razvedrilne prireditve in porodanja
Zavodu IPF v skladu z doloflli Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljnjem
besedilu: ZASP) je oseba ali poslovni subjekt, ki ima v skladu z dolodbami tega
sporazuma status organizatorja prireditve (v nadaljevanju organizator).

3, dlen

(1) Podpisniki s tem sporazumom dolodajo pogoje za javno priobditev fonogramov,
sistem tarifiranja in tarife za:

1. prirediWe razvedrilne narave, kjer uporaba fonogramov ni kljutnega pomena,
ampak se uporabljajo kot zvoino ozadje ali kot maSilo pred, med oziroma po
nastopih, ki potekajo v Zivo;

2. prireditve razvedrilne narave:
o katerih primarni namen ni 5poftno udejsWovanje in
o niso organizirane izkljudno ali pruenstveno zaradi javnega priobdevanja

fonogramov.

(2) Dolodbe tega sporazuma se ne nana5ajo na prireditve:
1. pri katerih javna priobditev fonogramov ne poteka le za zvodno ozadje ali kot

maSilo,
2. ki so organizirane izkljudno ali pruensWeno zaradi javnega priobdevanja

fonogramov (npr. koncerti z uporabo posnete glasbe (rave-party, nastopi DJ-
jev ,.. ) oziroma nastopi na posneto glasbeno podlago (playback), ... ),

3. pri katerih gre za kombinacijo razlidnih umetniSkih zvrsti (npr. razlidni plesni
nastopi in predstave, gledaliSke predstave in druge podobne prirediWe, ... ).

Splo5na tarifa

4. dlen

(1) Tarifa se dolodi s tarifnimi razredi glede na Stevilo obiskovalcev, in sicer po
sploSni tarifi v naslednji viSini:

Iarifni razred it. obiskovalcev Nadomestilo v EUR

1 do 300 90
2 od 301 do 1.000 2t0
3 od 1.001 do 2.000 390
4 od 2.001 do 6.000 540
5 od 6.001 do 7.000 750
6 od 7.001 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000

obiskovalcev priSteie
450
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(2) de organizator prirediWe ni predhodno prijavil Zavodu IPF v skladu z dolodbami
tega spora^)ma, mora poleg nadomestila za uporabo pladati tudi stro5ke terenskega
preverjanja in obdelave podatkov (zlasti kilometrino terenskega zastopnika, kupnino
za vstopnico in stro5ke terenskega ogleda, stro5ke obdelave (iskanje podatkov o
prireditvi, identifikacija, po5iljanje poziva za predloZitev podatkov in sporeda
uporabljenih fonogramov ... ) ter administrativne in po5tne stro5ke).

Diskontirana tarifa

5. dlen

Podpisniki se dogovorijo, da bo Zavod IPF tistim organizatorJem, za katere se doloda
tarifa s tem sporazumom, ki bodo Zavodu IPF:

1. svoje prireditve prijavili 10 dni pred samo prirediWijo, vkljudno s predvidenim
5tevilom obiskovalcev in obsegom (navedba, ali se bodo fonogrami uporabljali
tekom celotne prireditve, samo na zadetku, samo na koncu, med samo
prireditvijo) uporabe fonogramov, nato pa

2. najpozneje v 15 dneh po sami prireditvi predloiili porodilo s seznamom
uporabljenih fonogramov, vkljudno s Stevilom obiskovalcev in obsegom
(navedba, ali so se fonogrami uporabljali tekom celotne prirediWe, samo na
zadetku, samo na koncu, med samo prireditvijo) uporabe fonogramov,

pod pogojem, da bodo sporodeni podatki pravilni in bodo odraZali dejansko stanje,
nadomestilo obradunal po diskontirani tarifi v naslednji viSini:

6. dlen

(1) de organizator prireditev sicer prijavi, ne posreduje pa porodila s seznamom
uporabljenih fonogramov, vkljudno z nadinom in obsegom uporabe fonogramov
(navedba, ali so se fonogrami uporabljali tekom celotne prirediWe, samo na zadetku,
samo na koncu, med samo prireditvijo), ter Stevilom obiskovalcev (po tarifnih
razredih) mu bo Zavod IPF obradunal nadomestilo v naslednji vi5ini:

Iarifni razred 5t. obiskovalcev Nadomestilo v EUR
1 do 300 30
2 od 301 do 1.000 70
3 od 1.001 do 2.000 130
4 od 2.001 do 6.000 180
5 od 6.001 do 7.000 250
6 od 7.001 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000

obiskovalcev pri 5teie
150

farifni razred it. obiskovalcev \adomestilo v EUR

1 do 300 60
2 od 301 do 1.000 L40
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3 od 1.001 do 2.000 260
4 od 2.001 do 6.000 360
5 od 6.001 do 7.000 s00
6 od 7.001 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000

obiskovalcev pri Steie
300

(2) Po tarifi, doloieni v prejSnjem odstavku se zaraduna nadomestilo tudi tistim
organizatorjem, ki bi bili sicer upravideni do obraduna nadomestila po diskontirani
tarifi iz prejSnjega dlena tega sporazuma, vendar se izkale, da so posredovali
neresnidne podatke bodisi za odmero nadomestila bodisi glede uporabljenih
fonogramov. Taki uporabniki so poleg nadomestila po tem dlenu dolZni pladati tudi
stroSke, opredeljene v zadnjem odstavku 4. dlena.

Davek na dodano vrednost in revalorizacija

7. dlen

Vsa nadomestila v tem sporazumu so opredeljena v neto vrednostih, zaradi desar je
potrebno nanje priSteti 5e znesek davka na dodano vrednost, denarne vrednosti iz
tega sporazuma pa se letno usklajujejo s harmoniziranim indeksom rasti cen
Zivljenjskih potrebidin, pri demer se Zavod IPF zavele tako valorizirane vrednosti po
vsakokratni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu in zadno nove vrednosti veljati 15.

dan po objavi v uradnem listu.

Splo5ni pogoji

8. dlen

(1) Ne glede na nadin tarifiranja in viSino nadomestila se nadomestilo odmerja za
vsak posamezen vsebinski sklop prirediWe in vsak prireditveni prostor.

(2) Ce je bila prireditev razvedrilne narave ali njen posamezen sklop izvedena znotraj
druge prireditve, za katero se sicer uporablja tarifa, ki ni dolodena s tem
sporazumom, ali se zanjo generalno po tem sporazumu uporablja druga tarifa (v
nadaljevanju krovna prireditev), se za prireditev ali njen posamezen sklop, izveden
znotraj krovne prirediUe, poleg tarife za krovno prireditev odmeri 5e nadomestilo za
prireditev znotraj krovne prireditve oz. njen posamezen sklop v skladu s tem
sporazumom.

9. dlen

(1) Ce pride na prirediWi raaredrilne narave do javne priobdiWe MIDI datotek ali
drugih datotek, ki niso posnete v obliki posnetka zvokov, ali morebitne druge
glasbene datoteke, je dolZan organizator Zavodu IPF posredovati podatke o izuajalcu
in proizuajalcu take datoteke, de s tem podatkom razpolaga.
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(2) Ce organizator prireditve s podatki iz prejSnjega odstavka ne razpolaga, mora
Zavodu IPF sporoditi vsaj ime vodilnega izvajalca, ki izvedbo, povzeto v MIDI oz.
drugi datoteki, itraja v originalu.

10. dlen

(I)Za organizatorja po tem sporazumu velja oseba ali subjeK, ki je prireditev prijavil
pristojnim organom.

(2) V kolikor prireditev ni prijavljena, pa za organizatorja velja krovni nosilec
aktivnosti, ki so povezane z oglaSevanjem prireditve, v kolikor iz samih oglasov ne
izhaja, kdo prireditev organizira.

(3) Presumpcija organizatorja v skladu z doloEili tega dlena velja vse dotlej, dokler
obveznosti, povezanih z javno priobditvijo fonogramov na prireditvi ali njenem
sklopu, na podlagi predloZenih dokazil, ki izkazujejo ustrezno soudeleZbo pri
organizaciji prireditve, ne prevzame tretja oseba ali subjekt.

(4) Kriterij ustreznosti soudeleZbe iz prejSnjega odstavka za vsak primer posebej
individualno presoja Zavod IPF, morebitna tretja oseba ali subjeK pa pridobi
status organizatorja po dolodilih tega sporazuma od trenutka, ko mu Zavod IPF
prizna tak status, pri demer novi zavezanec vstopi v pravni poloZaj osebe ali
subjekta, ki sicer velja za zavezanca po presumpciji, dolodeni s tem dlenom.

11. dlen

(1) V primeru, da organizator ne izpolni svoje dolZnosti po predhodni prijavi
prirediWe, je dolZan Zavodu IPF povrniti tudi stroSke preverjanja in obdelave
podatkov.

(2)Taka obveznost nastane tudi tistemu organizatorju, ki prireditev sicer predhodno
najavi, vendar pa se pri preverjanju pravilnosti prijave ugotovi, da je posredoval
napadne podatke o:
o s?tTli prireditvi, ali
. obsegu in nadinu javne priobdiWe fonogramov, ali
. uporabljenih fonogramih, ali
. drugih okoli5dinah, potrebnih za pravilno odmero nadomestila in razdelitev

zbranega nadomestila med upravidene imetnike sorodnih pravic.

Reklamacija obraEuna nadomestil

12. dlen

(1) Organizator, ki je v skladu z dolodbami tega sporazuma prireditev prijavil in je
izpolnil vse svoje obveznosti po porodanju, ki je potrebno za pravilno odmero
nadomestila za vsako posamezno prireditev razvedrilne narave ali njen sklop, in za
razdelitev zbranega nadomestila upravidenim imetnikom sorodnih pravic, ima pravico
do pisne reklamacije obraduna nadomestila v roku B dni po prejemu raduna Zavoda
IPF. Reklamaciji morajo biti priloZena vsa dokazila, ki utemeljujejo reklamacijske
navedbe, morebitnih pozneje predloZenih dokazil pa Zavod IPF ni dolZan upoStevati.

(2) Zavod IPF se obveZe, da bo z organizatorjem iz prejSnjega odstavka pred

(
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morebitnim nadaljevanjem postopka za izterjavo obradunanega nadomestila sku5al
uskladiti odmero glede na reklamac'ljske navedbe in dokazila, pri demer si morata
tako organizator kot Zavod IPF prizadevati za dim hitrejSo re5itev zadeve. de se
organizator in Zavod IPF ne moreta dogovoriti, v vsakem primeru pa najpozneje v 45
dneh po datumu izdaje raduna, lahko Zavod IPF nadaljuje s postopkom za izterjavo.

(3) Po preteku roka iz prvega odstavka tega dlena Zavod IPF morebitnih ugovorov in
dokazil, s katerimi bi organizator dokazoval nepravilnost odmerjenega nadomestila, ni
ved dolZan upo5tevati.

13. dlen

(1) Ce organizator ne predloZi obraduna, se za odmero nadomestil uporabijo podatki,
kijih zbere ali pridobi Zavod IPF,

(2) Odmerjeno nadomestilo ne izkljuduje moZnosti za vtoZevanje obveznosti po
predloZitvi sporeda uporabljenih fonogramov in civilne kazni za vsako od krSitev
obveznosti organizatorja po dolodilih ZASP.

Obseg sorodnih pravic, zajetih s tem sporazumom

14. dlen

Podpisniki so sporazumni, da se s tem sporazumom ureja le odmera in pladilo
nadomestil za javno priobditev fonogramov na prirediWah razvedrilne narave, zajetih
s tem sporazumom, ki se v skladu z veljavno zakonodajo uveljavlja kolektivno, ne pa
tudi morebitne druge pravice, ki zahtevajo izrecno dovoljenje imetnikov izvornih
pravic oziroma se ne uveljavljajo kolektivno,

Poroianje o uporabljenih fonogramih

15. dlen
Organizatorji so dolZni Zavodu IPF sporede uporabljenih fonogramov posredovati v
eleKronski obliki, in sicer v enem od naslednjih formatov: *.doc, *.b(t, *.xls oz.
morajo biti posamezni posnetki vpisani v enotni obliki in lodeni z vejicami ali
tabulatorji, pri demer morajo porodila vsebovati najmanj naslednje podatke, potrebne
za identifikacijo javno priobdenih fonogramov:

1. naslov glasbenega posnetka,
2. ime izvajalca posnetka na fonogramu,
3. ime proizvajalca fonograma,
4. dolZina posnetka,

Ee za posamezen primer uporabe Zavod IPF ne odobri primernejSega nadina.

16. dlen

(1) Podpisniki se dogovorijo, da lahko Zavod IPF v primeru, da organizator ne izpolni
svojih obveznosti po doloEilih ZASP, sam pridobi podatke, povezane s posamezno
prireditvijo, ki bi se izkazali za potrebne za dolodanje viSine ali obradun

r
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nadomestil ali za pravilno delitev zbranih nadomestil imetnikom pravic, tudi od
vseh oseb ali institucij, ki posedujejo, obdelujejo ali imajo moZnost priti do takih
podatkov, pri demer je taka oseba ali institucija potrebne podatke dolZan
posredovati in se ne sme sklicevati na morebitno zavezanost k poslovni skrivnosti
in se to dolodilo za organizatorje prireditev, za katere se sklepa ta sporazum,
smiselno uporablja kot pravilo stroke.

(2) Z zbranimi podatki je Zavod IPF dolZan pred obradunom nadomestila seznaniti
organizatorja.

(3) Upravidenje iz tega dlena lahko Tavod IPF uveljavlja tudi za potrebe preverjanja
sporodenih ali ugotovljenih podatkov, potrebnih za odmero nadomestila oziroma
delitev zbranih nadomestil upravidenim imetnikom pravic.

Trajanje sporazuma

17. dlen

Podpisnika se dogovorita, da se ta sporazum sklepa za das do 31.12.20t7, potem pa

se vsakokrat tiho podalj5uje za obdobje enega koledarskega leta. V primeru odpovedi
znaSa odpovedni rok 10 mesecev, Steto od pruega naslednjega koledarskega meseca,
ki sledi mesecu, v katerem je stranka, ki se ji sporazum odpoveduje, prejela odpoved
nasprotne stranke. Odpoved mora biti poslana s priporodeno po5iljko.

Konine doloibe

18. dlen

(1) Ta sporazum se v skladu z dogovorom med podpisniki uporablja za razvedrilne
prireditue od vkljudno 1.5.2012 naprej.

(2) Sporazum je podpisan v 7 enakih izuodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov
po en izvod, en izvod pa je namenjen za potrebe obveSdanja Urada RS za
i ntelektualno lastnino.

(3) Za objavo v Uradnem listu
poskrbi Zavod IPF.

V Ljubfjani, 27'M'2o't7

in obveSdanje Urada RS za inteleKualno lastnino

Zavod IPF
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