PRAVTC TZVAIALCEV rN PROTZVAJALECV FONOGRAMOV
a 752,Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar

in

SruonrursxR oRGANIZACUA sLovENIfE, Dunajska cesta 51, Ljubljana, ki jo
zastopa
generalnega
sekretarja AleS Meglid,
[v nadaljevanlu: 5OS)

v.d.

dogovorita in skleneta

SKUPNI sPoRAzuM zA DoLocITEvVISINE NADoMEsTTL
zA lAvNo pRloBerrEv
KOMERCIALNIH FoNoGRAMov NA PRIREDITVAH V ORGANIiIcUT
Sruonrrrrsxp
oRGANTZACTIE

srovENrlE

Uvodne dolodbe

1.

dlen

Podpisnika uvodoma kot nesporno ugotavljata:

U

da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja
urada RS za intelektualno
lastnino st' 800-9/96 z dne 7.L7.2000 k-oiekrivio uvellavl;a
sorodne glasbene pravice v
primerih javne priobditve komercialnih fonogramov;

2) da si SOS kot krovna Btudentska organizacija
Studijskih razmer in moinosti za itudij, soc
ob5tudijskih in interesnih dejavnosti, te ci
sodelovanjem pri oblikovanju nacionalne politike in

izbolj5anje
ter razvoj

aktivnim

programov na podrodju
a, Stipendiranja, Studentskega bivanji in Studentskega
dela,
tudi probrematiki zdravstvenega varstva studenlov in

antov in je zato na podrodju teh dejavnosti reprezentativno
a Zakona o kolektivnem upravljanju avtorskl in sorodnih

pravicah (v nadaljevanju: ZKUASpJ;

3)

da stranke tega sporazuma urejajo doloditev vi5ine nadomestila
za javno priobiitev
fonogramov na Studentskih priiediwah, ki ,o o.grJirane
s
strani itudentskih
organizacij univerz, samostojnih visoko5olskih zartdov
in
viSjih strokovnih Sol,
Studentskih organizacij lokalnih skupnosti ter interesnih
oblik povezovanya s!ssv't
ituaentov, t<i
so zdruzene v studentsko organizaciyo Srovenije
1u naa"Sevan;,i,-soii'-'"-

4)

aa Sos vkljuduje naslednje Studentske organizacije univerz:
Studentsko organizacijo
univerze v Ljubljani, Studentsko organizaiijo Univerze
v Mariboru, Svet jtudentskih
organizacij lokalnih skupnosti in Studentsko organizacijo
Univerze na primorskem;

5)
6)

aa sos v skradu s svojim notranjim aktom vodi
register dranswa sos;

da v dejavnosti Sos spada tudi sklepanje skupnih
sporazumov o uporabi komercialnih
fonogramov, kot je predmetni sporazum;

ialnih fonogramov in za uporabnike, ki ne

zumom uporabljajo dolodila Tarife Zavoda IpF
t RS 68-301d /2005, v nadaljevanju: Tarifa

2. dlen
Ta sporazum se nana$a izkljutno za primer javne priobiiwe komercialnih fonogramov v okviru
Studentskih prireditev, ki jih organizirajo organizacije in druge interesne oblike povezovanja
Studentov zdruZene v 5OS.

3. ilen

(1)

Prirediwe, kjer je uporaba fonogramov kljuinega pomena po tem sporazumu so:
- koncerti in prireditve, ki so organizirane izkliuEno ali prvenstveno zaradi
iavnega priobtevania fonogramov [npr. koncerti z uporabo posnete glasbe
oziroma nastopi, kjer izvajalci nastopajo na posneto glasbo (playback), ipd.)

-

prireditve, pri katerih gre za kombinaciio razlitnih umetniSkih zvrsti in
pri katerih se fonogrami ne uporabliaio le za zvotno ozadie ampak kot del
prireditve [npr. razlidni plesni nastopi, revije, gledali5ki nastopi in predstave
ter druge podobne prireditve, na katerih je uporaba fonogramov kljuinega
pomena za njihovo izvedbo).

(2)

Prirediwe, kjer uporaba fonogramov ni kljudnega pomena po tem sporazumu so:

(3)

prirediwe pri katerih javna priobiitev fonogramov poteka le za zvotno ozadie
ali kot ma5ilo pred, med oziroma po nastopih, ki potekajo v iivo;

Dolodbe tega sporazuma se ne nanaSajo na prirediwe, katerih primarni namen je Sportno

udejswovanje;
SploSna

4.

tarifa

dlen

(11 Osnova za doloiitev nadomestila po predmetnem sporazumu je
prvega odstavka 3. ilena tega sporazuma Tarifa 2005.

v primerih prireditev

iz

(2)

Osnova za doloditev nadomestila po predmetnem sporazumu je v primeru prireditev iz
drugega odstavka 3. dlena tega sporazuma Skupni sporazum za doloiitev vi5ine nadomestil za
javno priobiitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobiitev
fonogramov ni kljulnega pomena (Skupni sporazum 20L2)

(3) Tarifa 2005 in Skupni

sporazum 20L2 sta Priloga

f. in Priloga 2 k temu Skupnemu

sporazumu.

Diskontirana tarifa

5. tlen
Nadomestilo se izraiuna na nadin in v vi5ini, kot je to dolodeno v Tarifi 2005 oz.
sporazumu 2012,v kolikor ta sporazum ne doloia drugaie.

t1)

v

Skupnem

(2) Kadar posamezni uporabnik organizira prireditev, na kateri se javno priobtujejo
komercialni fonogrami in izpolnjuje pogoje, ki so opredeljeni v tem sporazumu, se vi5ina
nadomestila za posamezno prireditev dolodi in obraduna kot sledi:
1,

Vi5ina nadomestila se doloii glede na vrsto prirediWe, skladno s 4. ilenom tega sporazuma
(v nadaljevanju: Osnova).

2.

Osnova se v primeru pravodasne, pravilne in popolne dostavitve vseh potrebnih
oziroma
obveznih podatkov znii,a v skladu z dolodili Tarife 2005 oziroma v skladu
z dolotili
Skupnega sporazuma 2012.

3.

organizatorjem prireditev, ki so opredeljeni v 2. ilenu tega sporazuma se v primeru,
da gre
za prireditev iz 1. odstavka 3. ilena z vstopnino, osnova zni|azas o/o.

4.

organizatorjem prireditev, ki so opredeljeni v 2. dlenu tega sporazuma se v primeru,
da gre
za prireditev iz 1. odstavka 3. dlena brez vstopnine, osnova zniia
za.J.0 o/o.

kolikor organizator organizira prireditev, kjer uporaba fonogramov ni kljudnega pomena
(prireditve iz 2. odst.3. dlena), se nadomeshlo odmeri v sklidu s Skupnim
rpirrru111o1',
20t2 in se zgoraj navedeni popusti grede na vstopnino ne upoStevajo.

V

kolikor bo organizator prirediteu ki je opredeljen v 2. denu tega sporazuma
vse
obveznosti iz 2' todke tega dlena izpolnil pruk
portala, ki je del uradne
"t"kt.onskega
spletne strani IPF, se mu osnova zniia za 2 o/o. pogoj
za zniiinji po tej todki je, da so vsi
podatki, tako prijava prirediwe kot spored in osnova, v portalu
lzpolnleni v celoii.
V

7.

znii'anja se ne se5tevajo kumulativno, temved se rezultat vsakega
zni?anja vzame kot

osnova za naslednje znii,anje.
8.
9.

Zniianja

se med seboj, razen med 3. in 4. todko, ne izkljudujejo.

Do zniZanja osnove v skladu s tenr tlenom ni upraviien organizator
prireditve,
kriitelja po 17. dlenu tega sporazuma,

za

ki

se Steje

okoli5cine, zaradi katerih se pracilo avtorskega honoraria zniia

6. ilen
iU zniianie iz 2' todke 5- ilena tega sporazuma se priznava uporabnikom iz razloga
racionalizacije poslovanja, saj se IpF s pravolasno in popolno
dort".r1uilo poaattov u
predpisani obliki zniZajo administrativni siroSki poslovanja
in stroSki obdelave podatkov.

(2)

ma se priznava, ker imajo organizacije
v druibi poseben pomen. Spodbujanje
kulture, organizacija nastopov mladih

o5na promocija glasbene ustvarjalnosti
en kulturni pomen in status v dmZbi.

Davek na dodano vrednost in revalorizaciia

7.
Vsa nadomestila, dolodena po tem sporazum

potrebno nanje pri5teti 5e znesek davka

sporazuma pa se letno usklajujejo s harmoni

pri demer se IPF zavete tako valorizirane

Uradnem listu RS in zadno nove vrednosti veljati

dlen

Splo5ni pogoii

B. ilen
(1)

Ne glede na nadin tarifiranja in viSino nadomestila, se nadomestilo odmerja za vsak
ie ni s tem sporazumom

posamezen vsebinski sklop prirediwe in vsak prireditveni prostor,

doloteno drugaie.
(2)

de je bila prireditev ali njen posamezni sklop izveden znotraj druge prireditve, 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 prireditevJ, se za prireditev ali
njen posamezen sklop, izveden znotraj krovne prireditve, dodatno odmeri 5e nadomestilo
po ustrezni tarifi.

f

.

ilen

(11

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

(2)

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

i3) Presumpcija organizatorja prirediwe v skladu z doloiili tega ilena velja vse dotlej, dokler
obveznosti, povezanih z javno priobditvijo fonogramov na prirediWi ali njenem sklopu, na
podlagi predloZenih dokazil, ki izkazujejo ustrezno soudeleZbo pri organizaciji prireditve, ne
prevzame tretja oseba ali subjekt.

(4)

Kriterij ustreznosti soudeleibe iz prej5njega odstavka za vsak primer posebej individualno
presoja IPF, morebitna tretja oseba ali subjekt pa pridobi status organizatorja po dolotilih
tega sporazuma od trenutka, ko mu IPF prizna tak status, pri iemer novi zavezanec vstopi v
pravni poloZaj osebe ali subjekta, ki sicer veljazazavezanca po presumpciji, dolodeni s tem
ilenom.
10. dlen

(1)

V kolikor organizator prirediwe ni predhodno prijavil IPF v skladu z dolotbami tega
sporazuma, 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 prirediwi, identifikacija,
po5iljanje poziva za predloZitev podatkov in sporeda uporabljenih fonogramov...J ter
administrativne in poStne stro5ke).

(2)

Organizator prirediwe, ki je posredoval neresniine podatke bodisi za odmero nadomestila
bodisi glede uporabljenih fonogramov, je poleg nadomestila dolZan pladati tudi stro5ke iz
prej5njega odstavka.

11. ilen

t1)

Stranke tega sporazuma so soglasne, da kadar je vei kriilcev dolodb ZASP in/ali ZKUASP
in/ali doloib sporazuma in/ali dolodb Tarife 2005, je vsak izmed njih zavezan za celotno
kr5itev.

(2)

V primeru, da uporabnik po tem skupnem sporazumu ni organizator doloiene prirediwe, ki
pa je bila izvedena v uporabnikovem prostoru, je uporabnik po tem sporazumu dolian IPF

sporoditi, kdo je resniini organizator dolodene prireditve.

4

(3)

Uporabnik po tem sporazumu se zavezuje, cla bo v primeru oddaje svojega prostora
za
organizacijo dolodene
drugemu organizatorju, pogodben o , oJral' najemnika
-prireditve
[drugega organizatorjal tega prostora, da si pridobi'ot" pot."bn" dovoljenja od IpF.
Reklamaciia obraEuna nadomestila
12. dlen

(1)

organizator, ki je v skladu. z doloibami tega sporazuma prireditev prijavil je
in izpolnil vse
svoje obveznosti po porodanju, ki je potrebno za praviino odmero nadomestila
za vsako
posamezno prireditev ali njen sklop ter za razdelitev zbranega
nadomestila upravitenim
imetnikom sorodnih pravic, ima pravico do pisne reklamacije o-braauna
nadomestila v roku
15 dni po prejemu raiuna IPF. Reklamaciji morajo biti prilozena vsa dokazila,
ki
utemeljujejo reklamacijske navedbe, morebitnih poznele preiloZenih
dokazil pa trr ni

dolZan upo5tevati.

IPF se obveze, da bo

(2)

z

organizatorjem

iz

prejsnjega odstavka pred morebitnim

nadaljevanjem postopka za izteriavo obiadunanega nadomestila
skuial uskladiti odmero
glede na reklamacijske navedbe in dokazila, pri demer si
morata tako organizator kot IpF
prizadevati za dim hitrej5o reSitev zadeve. ee se organizator
in IpF ne moieta dogovoriti, v
vsakem primeru pa najpozneiev 45 dneh po datuiru izdaje
raduna, Iahko IPr n"adal;uje s
postopkom za izterjav o.
(3) Po preteku roka

iz prve.gl odstavka tega dlena IPF morebitnih ugovorov in dokazil,
s
katerimi bi organizator dokazoval nepra-vilnost odmerjenega nadomestila,
ni ved dolZan

upoStevati.

13.

(1)

dlen

de organizator ne predloZi vseh potrebnih podatkov za obradun
nadomestila ali de IpF

smatra, da so podatki neresniini, se za odmero nadomestil
uporabijo podatki,

pridobitPF.

(2)

n jirr zuere

ati

odmerjeno nadomestilo- ne izkljuiuje moinosti za vtolevanje
obveznosti po predloziwi
sporeda uporabljenih fonogramov in civilne kazni za
vsako od kriitev obveznosti

organizatorja po dolodilih ZASP oziroma ZKUASP.

Obseg sorodnih pravic, zaietih s tem sporazumom

14. dlen

Podpisnika
priob
zakonodajo
dovoljenje i
javno

s tem sporazu
irediwair, zajet

ne pa tudi

m

ic oziroma se n

pladiro nadomest' za
se v skladu z veljavno

ki

zahtevajo izrecno

Porotanje o uporabljenih fonogramih
15. ilen

(1) organizatorji so dolzni IPF sporede

uporabljenih fonogramov posredovati pisno v
elektinski obliki, in sicer v enem od
tki vpisani v enotni
obliki in lodeni z vejicami ali tabulatorji, pri
vsebovati najmanj
naslednje podatke, potrebne za identifikacijo jav
ov:
ustreznem, s strani zavoda pripravljenem obrazcu
ali v
naslednjih formatov: *.doc, *.ort, *.xls oz. morajr

1.
?
3.

naslov glasbenega posnetka,

ime izvajalca posnetka na fonogramu,
ime proizvajalca fonograma,

4.
5.
ie

doliina posnetka,
podatek o Stevilu predvajanj,

za posamezen

primer uporabe IPF ne odobri primernejSega nadina,

(2)

Organizatorji so dolZni IPF prijaviti prireditev vsaj 3 delovne dni pred prirediwijo.

(3)

Organizatorji so dolZni IPF sporede uporabljenih fonogramov posredovati najkasneje v 15
dneh po prireditvi.

16. ilen

(1)

Stranki tega sporazuma sta soglasni, da lahko IPF v primeru, da organizator ne izpolni svojih
obveznosti po doloiilih ZKUASP in tega sporazuma, sam pridobi podatke, povezane s
posamezno prirediwijo, ki bi se izkazali za potrebne za dolodanje viSine ali obraEun
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 temer
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.

(2)

Upraviienje iz tega dlena lahko IPF uveljavlja tudi za potrebe preverjanja sporotenih ali

ugotovljenih podatkov, potrebnih za odmero nadomestila oziroma delitev zbranih
nadomestil upraviienim imetnikom pravic.
Izguba pravice do posebnih pogoiev iz tega sporazuma

(11

Za kr5itelja po tem sporazumu se Steje:

in/ali dolodbe Tarife 2005 in/ali
dolodbe drugega veljavnega skupnega sporazuma in/ ali doloibe tega
sporazurna in/ali doloibe individualne pogodbe,

- organizator, ki kr5i ali doloibe ZASP, ZKUASP

- organizator, ki ima pred veljavnostjo tega sporazuma neporavnane

zapadle

obveznosti do lPF,
- organizator, ki ima neporavnane zapaclle obveznosti do IPF'iztega sporazuma.

tZ) Kr$itelj po tem ilenu nima pravice pridobiti ugodnosti iztega sporazuma, dokler ne izpolni
potrebnih pogojev po ZASP, ZKUASP in/ali Tarifi 2005 in/ ali Skupnem sporazumu 2012 in/ ali
teln sporazumu in/ali individualni pogodbi in ne poplata vseh neporavtratrih zapadlih obveznosti
do lPF.

Obveznosti podPisnikov

18. dlen

(1)

klubov in ostalih organizacij SOS, s kontaktnimi podatki
posameznega Studentskega kluba oziroma posamezne organizacije. Seznam Studentskih
klubov je Priloga 3 in sestavni del tega sporazuma.

(2)

50S se zavezuje, da bo IPF v zaietku vsakega novega koledarskega leta ob morebitni
spremembi v prej5njem dlenu dogovorjenih podatkov, IPF obvestil do konca meseca

SOS zagotovi seznam Studentskih

februarja.

19. ilen

6

W

seznanil svoje dlane z vsebino tega sporazuma.

t1)

SOS Uo

(2)

S-o-s Uo po svojih najbolj5ih modeh pripomogel k temu,
da bodo dlani podpisnikov spoitovali
dolodbe v dasu trajanja tega sporazuma.

(31

SOS Uo

v primerih

nespoStovanja doloib tega sporazuma posredoval

kr5iteljih aworskih pravi
t4)

c.

pri svojih ilanih -

Sos to svoje dlane pozval k pladilu neporavnanih zapadlih obveznostj do IpF,
ki
dlani v dasu podpisa tega sporazuma.

jih imajo

tsl Sos ,e dolZan imeti na svoji uraclni spletni strani objavljen logotip IpF, v dasu trajanja
skupnega sporazuma.

(6)

sos.]e-dolzanpo podpisu tega skupnega sporazuma javnosti sporoiiti, da ima z
lpF urejene

medsebojne obveznosti.

Traianie sporazuma

20. dlen

t1) stranki tega sporazuma sta sporazumni,
(2)

da se ta sporazum sklepa za das do 37..J,2.2018.

Sporazum se awomatidno podaljia 5e za 1 leto, v kolikor ga
nobena od pogodbenih strank
pisno ne odpove vsaj 30 dni pred iztekom veljavnosti iz prej5nlega
odstavka.

Prehodne in konEne doloEbe

21. dlen

(1)

Ta sporazum se v skladu z dogovorom med podpisnikoma uporablja
za prirediwe, ki so
organizirane od vkljudno L.t}.2017 dalje.

(2)

Stranke te pogodbe. bodo morebitne spremembe in dopolnitve
te pogodbe urejale pisno
sklenitvijo aneksov k tej pogodbi.

sporazuma

s

se dolodita Ajda KoZar kot

stavnik SOS. Stranke sporazuma se zaveZeta
ajanja tega sporazuma drugo stranko obvestiti
embe.

(4)

soglasni, da se v primeru prenehanja predmetnega sporazuma,
od

zuma dalje uporablja Tarifa 200s oziroma grede na vrsto uporabe
rug veljavni skupni sporazum.

(sl Za objavo v Uradnem listu
(6)

RS

in obve5danje Urada

RS za

intelektualno lastnino poskrbi IpF.

stranke te pogodbe bodo morebitne spremembe in dopolnitve
te pogodbe urejale pisno
sklenitvijo aneksov k tej pogodbi.

s

(7) Ta sporazum je podpisan v 3 enakih izvodih,
o.d katerih prejme vsak od podpisnikov po en
izvod' en izvod pa je namenjen za potrebe obvesdanja
uraia its za intelektualno lastnino.

V Ljubljani,
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