
zAvoD zA uvELlAvLfANrE pRAVIC IZVAIALCEV lN pRO|ZVA|ALECV FONOGRAMOV
SLOVENIfE, Smartinska cesta 152, Ljubljana, ki ga zastopa direkior Viljem Marjan Hribar
[v nadaljevanju: IPFJ

in

1. IAVNI SKLAD REPUBLTKE SLoVENUE zA KULTURNE DEfAvNosrt, stefanova utica 5, 1000
Ljubljana, ki ga zastopa direktor lgor Ter5ar,

2 zvEzA KULTURNTH DRUSTEV sLovENUE, Srefanova urica 5, 1000 Ljubrjana, ki jo zasropa
predsednik IoZe Osterman, po pooblastilu zani Maja papii

3 ZVEZA DRUSTEV UPOKOIENCEV SLOVENUE, Kebetova ulica 9, 1000 Ljubrjana, ki jo zasropa
predsednik Janez SuSnik

[v nadaljevanju: Zdruienje)

dogovorijo in sklenejo

SKUPNI SPORAZUM ZA DOLOEITEV VISINE NADOMESTIL ZA JAVNO PRIOBEITEV
FONOGRAMOV NA PRIREDITVAH V ORGANIZACIII LJUBITELISKIH KULTURNIH DRUSTEV

Uvodne dolotbe

f. ilen

Podpisnika uvodoma kot nesporno ugotavljata:

1 da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovorjenja urada RS za interektuarno
Iastnino SL 800-9 /96 z dn3 7 .'t 7.2Q00 kolekrivno uve)javlja sorodne glasbene pravice v
primerih javne priobiitve komercialnih fonogramov;

2. favni sklad Repubrike slovenije za kurturne dejavnosti, zveza kurturnih drustev srovenije
ter Zveza druStev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju ))podpisniki<l zagotavl)alo, ai' i
svojem Elanstvu oziroma v svojih organizacijskih enotah zdruzujejo veiin-o organizaciy v
sloveniji, ki opravljajo neprofitno kurturno dejamosr v kurturnih drusrvih 

'in
upokojenskih kulturnih skupinah in je zato ZdruZenje na podroiju teh dejavnosti
reprezentativno zdruzenje v smislu 44. irena Zakona o kolektivnem upiavllanju aworske
in sorodnih pravic (ZKUASpJ,

3. da stranke tega sporazuma urejajo dololitev vijine nadomestila za nadine uporabe
komercialnih fonogramov, ki so urejeni v toikah I. A., I. C, IL C in ILD 7. ilena Tarife
Zavoda IPF za javno priobditev fonogramov (Uradni list RS 6g_3016/2005, v
nadaljevanjur Tarifa 20051;

4. da stranke tega sporazuma urejajo doloiitev visine nadomestila za kulturna druitva,
zveze kulturnih druitev in upokojenske kulturne skupine, ki delujejo izkljudno
Ijubiteljsko (v nadalievanju tudi: ljubiteljska kulturna druSwa);

5. da so vedina ljubiteljskih kulturnih drultev v RS dlani obmoinih zvez kulturnih druitev,
te pa so Ilanice zveze kurturnih druitev slovenije ali pa derujejo v okviru ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti pod okriljem JSKD.

6 da se za vse ostare oblike uporabe komercialnih fonogramov, ki niso opredeljene v toiki
3. tega ilena in za uporabnike,_ki ne izpolnjuiejo pog-ojev doloienth . i"rn .io.rrurnorn
uporabljajo dolodila Tarife 2005 oz. veljavnih skupnii' sporazumov;



7. da se v primeru prenehanja predmetnega sporazuma, od prenehanja sporazuma dalje,
kot Tarifa v skladu z doloiili ZASP uporablja Tarifa 2005.

Zavezanci in tarifa

2. tlen

Ta sporazum velja za organizatorje prireditev, na katerih je uporaba Iavna priobtitev)
fonogramov kljuinega pomena in ki so organizirane v okviru izvajanja ljubiteljske kulturne
dejavnosti, v skladu s tem sporazumom.

Kot organizator po prejSnjem odstavku tega ilena itejejo kulturna drustva, zveze kulturnih
drustev, upokojenske kulturne skupine ali obmoine izpostave JSKD, ki vse delujejo izkljutno
ljubiteljsko, v skladu s tem sporazumom.

3. tlen

Prirediwe, kjer je uporaba fonogramov kljuinega pomena po tem sporazumu soi
- koncerti in prirediwe, ki so organizirane izldiuino ali prvenstveno zaradi

iavnega priobEevanja fonogramov (npr. koncerti z uporabo posnete glasbe
oziroma nastopi, kjer izvajalci nastopajo na posneto glasbo (playback), ipd.)

- prirediwe, pri katerih gre za kombinaciio razliinih umetniskih zvrsti in
pri katerih se fonogrami ne uporabliaio le za zvoino ozadie ampak kot del
prirediwe (npr. razliini plesni nastopi, revije, gledaliSki nastopi in predstave
ter druge podobne prirediwe, na katerih je uporaba fonogramov kljuinega
pomena za njihovo izvedbo).

Doloibe tega sporazuma se ne nana5ajo na prireditve:
- pri katerih javna prioblitev fonogramov poteka le za zvoino ozadje ali kot

ma!ilo pred, med oziroma po nastopih, ki potekajo v Zivo;
- katerih primarni namen je Sportno udejswovanje;

SploSna tarifa

4. flen

Osnova za doloiitev nadomestila po predmetnem sporazumu je Tarifa 2005, ki je kot priloga 1

sestavni del tega sporazuma, razen de ni drugate doloieno s tem sporazumom.

Diskontirana tarifa

5. ilen

Nadomestilo se izraduna na naiin in v vilini, kot ie to doloieno v Tarifi 2005, v kolikor ta
sporazum ne doloia drugaie.

Kadar posamezni organizator prireditve, na kateri se javno priobaujejo komercialni fonogrami v

okviru ljubiteljske kulturne dejavnosti izpolnjuje pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju tega
sporazuma, se vi5ina nadomestila za posamezno prireditev doloii in obraiuna kot sledi:

1. Visina nadomestila se doloti glede na vrsto prirediwe, skladno s Tarifo 2005 (v
nadaljevanju: Osnova), pri iemer se skladno s 6. ilenom Tarife 2005 upoSteva popust v
vi5ini 30 70, ki se prizna tistemu uporabniku (organizatorju prirediwe), ki prostovoljno
in ustrezno prijavi uporabo fonogramov v svoji dejavnosti ter pravoaasno poravnava
svoie obveznosti.



5.

organizatorjem prireditev, ki so opredelieni v 2. ilenu tega sporazuma se v primeru, da
gre za prireditev z vstopnino, osnova zniLa za l0 Vo-

organizatorjem prireditev, ki so opredeljeni v 2. ilenu tega sporazuma se v primeru, da
gre za prireditev brez vstopnine, osnova zni1a za 20 o/o.

V kolikor bo organizator prireditev, ki je opredel.ien v 2. ilenu rega sporazuma vse
obveznosti iz 1. todke tega ilena izpolnil preko elektronskega portala, ki je del uradne
spletne strani lPF, se mu Osnova znila za 2 o/o. Pogoj za zniZanje po tej todki je, da so vsi
podatki, tako prijava prirediwe kot spored in osnova v portalu, izpolnjeni v celoti.

ZniZanja se ne seStevajo kumulafivno, temyed se rezultat vsakega zniZanja vzame kot
osnova za naslednje zniZanje.

Znizania se med seboj, razen med 2. in 3. todko, ne izkliulujejo.

Do zniZanja Osnove v skladu s tem flenom ni upraviten organizator prireditve, ki se Steje
za kr5itelja po 18. llenu tega sporazuma.

Okolisalne, zaradi katerih se plafito avtorskega hon oraia zniZa

6. tlen

z,ilan)e lz 1. in 4. toEke 5. ilena tega sporazuma se priznava uporabnikom iz tazloga
racionalizacije poslovanja, saj se IpF-ju s pravoiasno in popolno dostavitvijo podatkov v
predpisani obliki znizaio administrativni stroSki poslovanja in stro!ki obdelave podatiov.

zniranje iz 2. oziroma 3. totke 5. ilena tega sporazuma se priznava uporabnikom, ker irnajo
zaradi svojega nepridobitnega statusa ohranjania in sirjenja narodne kulturne dedistine, tr.adiciie
zborovskega petja, godb in folklore ter plesne kulture in za Evropo edinstvenega ljubiteljskega
delovanja na tem podroEju poseben popust pri plaiilu nadomestila r" ,po.ibo' zasriienela
reDertoana.

Prirediwe, oprosdene plaiilaavtorskega honoraria ozlroma nadomestila

7. tlen

v pdme.u, da ljubiteljsko kulturno druiwo, ki izpolnjuje pogoje po tenl sporazumu, organizira
vei prireditev v koledarskem letu, je vsaka 3. organizirana in izvedena prireditev iruiwa
oproStcna platila nadomestila IPf

Davek na dodano wednost

8. Ilen

Vsa nadomestila v tem sporazumu so opredeljena v neto vrednostih, zaradi iesar je potrebno
nanje priSteti 5e znesek davka na dodano vrednost.

o.

7.



SploSni pogoii

9. ilen

Ne glede na naiin tarifiranja in viSino nadomestila, se nadomestilo odmerja za vsak posamezen
vsebinski sklop prirediwe in vsak prirediweni prostor, ie ni s tem sporazumom doloieno
drugate.

ee je bila prireditev ali njen posamezni sklop izveden znotraj druge prirediNe, za katero se sicer
uporablja tarifa, ki ni doloiena 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 znotrai krovne prirediwe, dodatno odmeri 5e nadomestilo po ustrezni tarifi.

10. alen

Za organizatorja prirediwe po tem sporazumu velja oseba ali subjekt, ki je prireditev prijavil
pristojnim organom.

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

Presumpcija organizatorja prirediwe v skladu z doloiili tega ilena velja vse dotlej, dokler
obveznosti, povezanih z javno priobiiwijo fonogramov na prirediwi ali njenem sklopu, na
podlagi predloZenih dokazil, ki izkazujejo ustrezno soudeleZbo pri organizaciji prirediwe, ne
prevzame tretja oseba ali subjekt.

Kriterij ustreznosti soudelezbe iz prejsniega odstavka za vsak primer posebej individualno
presoja tPF, morebitna tretja oseba ali subjel<t pa pridobi status organizatorja po doloiilih tega
sporazuma od trenutka, ko mu IPF prizna tak status, pri iemer novi zavezanec vstopi v pravni
poloZaj osebe ali subjekta, ki sicer vella za zavezanca po presumpciji, doloieni s tem alenom.

11. ilen

V kolikor organizator prirediwe ni prcdhodno prijavil IPF v skladu z dolodbami tega sporazuma,
mora poleg nadomestila za uporabo plaeati tudi stroike terenskega preverjanja in obdelave
podatkov (zlasti kilometrino terenskega zastopnika, kupnino za vstopnico in stroSke terenskega
ogleda, stroike obdelave (iskanje podatkov o prirediwi, identifikacija, posiljanje poziva za

predloZitev podatkov in sporeda uporabljenih fonogramov..,) ter administrativne in po5tne
stro5kel.

Organizatorjem prirediwe, ki so posredovali neresnidne podatke bodisi za odmero nadomestila,
bodisi glede uporabljenih fonogramov so poleg nadomestila dolZni plaiati tudi stro5ke iz
prej5njega odstavka.

12.alen

Stranke tega skupnega sporazuma so soglasne, da skladno z ZASP, kadar je vei kriilcev doloib
ZASP in/ali doloib skupnega sporazurna in/ali doloib'farife 2005, je vsak izmed njih zavezan za

celotno kriitev.

V primer[, da uporabnik po tem skupneln sporazumu ni organizator doloaene pri)'editve, ki pa je

bila izvedena v uporabnikovem prostoru, je uporabnik po tem sl(upnem sporazumu dolZan IPI'
sporoiiti, kdo je resni6ni organizatol doloiene prireditve.

Uporabnik po tem skupnem sporazumu se zavezuje, da bo v primeru oddaje svojega prostora za
organizacijo doloiene prireditve drugemu organizatolju, pogoribeno zavezal Dajemnika [drugega
organizatorja) tega prostora, da si pridobi vsa potrebna dovoljenja od IPIr.



Reklamaciia obraluna nadomestlla

13.ilen

Organizator, ki je v skladu z doloibami tega sporazuma prireditev prijavil in je izpolnil vse svoje
obveznosti po porotanju, ki je potrebno za pravilno odmero nadomestila za vsako Dosamezno
prireditev ali njen sklop ter za razdelitev zbranega nadomestila upravidenim imetnikom sorodnih
pravic, ima pravico do pisne reklamacije obraduna nadomestila v roku 15 dni po prejemu raiuna
IPF. Reklamaciji morajo biti priloZena vsa dokazila, ki utemeljujejo reklamacijske navedbe,
morebitnih pozneje predloZenih dokazil pa IpF ni dolZan upostevati.

IPF se obveZe, da bo z organizatorjem iz prejsnjega odstavka pred morebitnim nadaljevanjem
postopka za izterjavo obratunanega nadomestila skuial uskladiti odmero glede na reklamacijske
navedbe in dokazila, pri iemer si morata tako organizator kot IpF prizadevati za tim hitrejso
resitev zadeve, ce se organizator in IPF ne moreta dogovoriti, v vsakem primeru pa najpozneje v
45 dneh po datumu izdaje raluna,lahko IpF nadaljuje s postopkom za izteriavo.

Po preteku roka iz prvega odstavka tega ilena IpF morebtnih ugovorov in dokazil, s katerimi bi
organizator dokazoval nepravilnost odmerjenega nadomestila, ni vet dolian upostevati.

14. tlen

ce organizator ne predlozi vseh potrebnih podatkov za obraiun nadomestila ali Ie lpF smarra, da
so podatki neresniini, se za odmero nadomestil uporabijo podatki, ki jih zbere ali pridobi lpF.

odmerjeno nadomestilo ne izkljuiuje moznosti za vtoi,evanje obveznosti po predloZiwi sporeda
uporabljenih fonogramov in civilne kazni za vsako od krsitev obveznosii organizatorja po
doloiilih ZASP.

Obseg sorodnih pravic, zaietih s tem sporazumom

15.ilen

Podpisniki so sporazumni, da se s tem sporazumom ureja le odmera in pladilo nadomestil zaradi
javne priobiitve fonogramov na prirediwah, zajetih s tem rporazu-om, ki se v skladu z veljavno
zakonodajo uveljavljajo kolektivno, ne pa tudi morebitne druge pravice, ki zahtevajo iziecno
dovoljenje imetnikov izvornih pravic oziroma se ne uvellavljajo kolektivno.

Poroianie o uporablienih fonogramih

16.ilen

organizatorji so dolzni IPF-ju sporede uporabljenih fonogramov posredovati pisno v ustreznem s
strani IPF pripravljenem obrazcu ali v elektronski 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
tabula-torji, pri temer morajo poroiila vsebovati najmanj naslednje podatke, potiebne za
identifi kaci jo javno priobienih fonogramov:

1. naslov glasbenega posnetka,
ime izvajalca posnetka na fonogramu,
ime proizvajalca fonograma,
dolZina posnetka,
podatek o Stevilu predvajanj,

ae za posamezen primer uporabe IpF ne odobri primerneliega naiina.

Organizatorji so dolZni IPF-ju prijaviti prireditev vsaj 3 delovne dni pred prireditvijo.

2.

3.



Organizatorli so dolini IPF-ju sporede uporabljenih fonogramov posredovati najkasnele v 15
dneh od prirediwe.

17. alen

Stranki sporazuma sta soglasni, da lahko IPF v primeru, da organizator ne izpolni svojih
obveznosti po doloiilih ZASP in tega sporazuma, sam pridobi podatke, povezane s posamezno
prireditvijo, ki bi se izkazali za potrebne za doloianje viiine ali obraiun 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 iemer je taka oseba ali
institucija potrebne podatke dolZna posredovati in se ne sme sklicevati na morebitno zavezanost
k poslovni skrivnosti in se to doloiilo za organizatorje prireditev, za katere se sklepa ta
sporazum, smiselno uporablja kot pravilo stroke.

Z zbranimi podatki je IPF dolzan pred obraaunom nadomestila seznaniti organizatorja.

Upraviaenje iz tega dlena lahko IPF uveljavlja tudi za potrebe preverjanja sporoienih ali
ugotovljenih podatkov, potrebnih za odmero nadomestila oziroma delitev zbranih nadomestil
upraviienim imetnikom pravic.

lzguba pravice do posebnih pogoiev iz tega sporazuma

18.tlen

za krsitelja po tem sporazumu se Steje:

- organizator, ki kr5i ali dolodbe ZASP in/ali doloibe Tarife 2005 in/ali veljavnega sporazuma
ln/aJi doloibe individualne pogodbe,

- organizator, ki inra pred veljavnostjo tega sporazuma neporavnane pretekle obveznosti do IPF,

- organizator, ki ima neporavnane obveznosti do IPF iz tega sporazuma.

Krsitelj po tem ilenu nima pravice pridobiti ugodnosti iz tega sporazuma doklel ne izpolni
potrebnih pogojev po ZASP in/ali skupnem sporazurrru in/ali individualni pogodbi in ne poplafa
vseh neporavnanih obveznosti do IPF.

Obveznosti podpisnikov

19, elen

Podpisniki, prcdstavniki ZdruZenja po tcm sporazumu se zavezujejo lPl'posredovati podatkc o

tem, kdo so ljubiteljska kulturna druStva in podatke glede prireditev, za katere se Iahko uporabijo
doloiila tega sporazuma, najkasneje v roku 5 delovnih dni od poziva IPF .

Podatki iz prejinjega odstavka tega ilena morajo vsebovati uladni naziv ilana, njegov uradDi
naslov, davino Stevilko ter verodostojen elektronski naslov preko katelega Iahko IPF komunicira
s posameznim dlanom.

20. alen

Podpisniki bodo seznanili svoje ilane z vsebino tega skupnega sporazuma.

Podpisniki bodo po svojih najboljSih moieh pripomogli k temu, da bodo dlani podpisnikov
spoStovali doloibe v iasu trajalrja tega sporazuma.

Podpisniki bodo v primerih nespo5tovanja doloib tega sporazunra posredovall pri svojih dlanih -
kr5iteljih aworskih pravic.



Podpisniki bodo na podlagi obvestila posredovanega s strani IpF svoje ilane pozvali k plalilu
neporavnanih obveznosti do IPF, ki jih imajo njihovi ilani v dasu podpisa tega sporazuma.

Podpisniki so dolini imeti na svoji uradni spletni strani objavljen logotip lpF, v aasu trajanja
sporazuma,

Podpisniki so dolzni po podpisu tega sporazuma ja!'nosti sporoiiti, da imajo z IpF urejene
n]edsebojne obyeznosti.

Traianie sporazuma

21. Clen

Stranki sporazuma sta sporazumni, da se ta sporazum skl epa za ias do 3I.1,2.2017.

prehodne in konEne dolodbe

22. Elen

Ta sporazum se v skladu z dogovorom med podpisniki uporablja za prirediwe od vkljulno
1,.7.2077 naprej.

Sporazum je podpisan v 5 enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po en izvod, en
izvod pa je namenjen za potrebe obveSdanla Urada RS za intelektualno lastnino.

Za predstavnike spremljanja izvajanja tega skupnega sporazuma se dololijo Ajda Kozar, tel. st.
0L/527-29-36' prireditve@ipf.si. kot predstavnik IpF, Maja papid, ter. st.t or/43g-sz-zo,
040/L60-574' mail: infe@zveza-kds.si oziroma info@zkds.eu. kot predstavnik ZKD6 ter fsKD inNika AntolaSid, tel. st. 01/620-5 +-72, 047/474-g41, mail: tainiswo@zdus-zveza.si. kot
predstavnik ZDUS.

Za objavo v uradnem listu Rs in obveiianje Urada RS za intelel.tualno lastnino poskrbi IpF.

lEu' tr. t1o -cIr-ra[T
ZVEZA KULTURNIH DRUSTEV
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