
ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE PRAVTC IZVAJALCEV IN PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV
sLovENlJE, Smartinska cesta 152, Ljubtjana, ki ga zastopa direktor viljem Marjan Hribar,
(v nadaljevanju: IPF)

in

GASILSKA ZVEZA- SLOVENTJE, TrZaSka cesta 221, Ljubljana, kijo zastopa predsednik
Jost Jaksa.

TURIST|eNA ZVEZA SLOVENTJE, Miktosi6eva cesta 38, Ljubtjana, ki jo zastopa
predsednik, Peter Misja,

SLOVENSKA TURtSTtaNA ORGAN|ZACIJA, Dimi6eva utica 13, Ljubuana, ki iozastopa direktorica mag. Maja Pak,

JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTt,St€fanova 5, Ljubtjana, ki ga
zastopa direktor mag. lgor TerSar,

ZVEZA KULTURNTH DRUSTEV SLOVENTJE, Srefanova S, Ljubtjana, ki 9a zastopa
predsednik mag, Joie Osterman, po pooblastilu zanl Utala Raiie,

(v nadaljevanju: reprezentativna zdruZenja uporabnikov)

dogovorijo in sklenejo naslednji

ANEKS 5T. T X SKUPNEMU SPORAZUMU
za doloditev visine nadomestil za javno priobditev fonogramov na prireditvah

razvedrilne narave, na katerih javna priobeitev fonogram6v ni kljuCnega po]n"n"

1. elen

n Skupni sporazum za doloditev vislne nadomestil
h razvedrilne narave, na katerih javna priobeitev
it objavtjen v Uradnem tistu RS, St. 51/12 (v

2. dlen

Podpisniki se dogovorijo, da se skupni sporazum v 5. erenu, v tocki 1. spremeni tako, da se odsrej grasr:

"svoje prireditve prijav i 3 derovne dni pred samo prireditvijo, vkrjuino s predvidenim
itevilom obiskovalcev in obsegom (navedba, ari se bodo fonogrami upoiabrjari tikom cetotneprireditve, samo na zaietku, samo na koncu, med samo prireditviii) ,porabe foro[ro*or,nalo pa .

3. dlen

Pogodbene. stranke so sograsne, da vsa druga doroeira skupnega sporazuma ostanejonespremenjena v verjavi in se v ceroti. uporabrjijo tudi pri izvrsevanju doroeir predmetnega
aneksa, v kolikor predmetni aneks ne Oolbca Orudaee.



4. Clen

(1) Ta Aneks se v skladu z dogovorom med podpisnlki uporablja za razvedrilne prireditve vkljucno
d 1.1.2017 naqet.

(2) Aneks je sklenjen v sedmih enakih izvodih, od katerih prejme vsak podpisnik po €n ialod, en
izvod pa ie namenjen za pofebe obvesdania Urada RS za intelektualno lastnino.

(3) Za objavo v uradn€m listu poskrbi lPF.

V Liubljani, dne C

deiavnosti

Gasilska zveza Slovenije .f er lze-)
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