zAvoD zA uvELlAvLlANlE PRAVTC TZVAIALCEV rN PROTZVAIALECV FONOGMMOV
SLOVENIIE, k.o., Smartinska cesta 152, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar
(v nadaljevanju: IPF, k.o.)
in
ZAVOD MLADINSKA MREZA MAMA, Gosposvetska cesta 5, Ljubljana, ki ga zastopa Maja Hostnik,
[v nadaljevanju: MreZa MaMaJ

dogovorita in skleneta

SKUPNI SPORAZUM ZA DOLOEITEVVISINE NADOMESTIL ZA IAVNO PRIOBEITEV
KOMERCIALNIH FONOGRAMOV NA PRIREDITVAH V ORGANIZACIII MLADINSKIH
CENTROV, KI IMA|O STATUS ORGANIZACIJE V IAVNEM INTERESU V MLADINSKEM
SEKTORIU

Uvodne doloCbe

1.

dlen

Podpisnika uvodoma kot nesporno ugotavljata:

1l

da je IPF, k.o. kolektivna organizacija,

2)

da je Zavod Mladinska mreZa MaMa (v nadaljevanju; Mreia MaMaJ nevladna organizacija,
organizirana kot zasebni zavod., ki zastopa in zdruZuje 50 organizacij v Sloveniji, ki

ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno
lastnino St, 800-9/96 z dne 7.t1.2000 kolektivno uveljavlja sorodne glasbene pravice v
primerih javne priobdiwe komercialnih fonogramov;

opravljajo dejavnost mladinskih centrov za namene podpore mladim in njihovega
kakovostnejSega preZivljanja prostega dasa ter boljSega Zivljenja v druibi. V Sloveniji je po
podatkih Urada RS za mladino je pribliZno 62 mladinskih centrov, ki imajo status
organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in opravljajo dejavnosti mladinski
centrov ter je njihova dejavnost sofinancirana iz Javnega poziva URSM (Priloga 1 tega
sporazuma: podatki pridobljeni s strani URSM januar 2018), od katerih je kar 50
vdlanjenih v MreZo MaMa in jezato na podroiju teh dejavnosti reprezentativno zdruZenje
v smislu 44. ilena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravicah (v
nadaljevanju: ZKUASP)

3)

;

da stranke tega sporazuma urejajo doloditev visine nadomestila za javno priobtitev
fonogramov na prirediwah, ki so organizirane s strani organizacii, ki opravljajo dejavnost
mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejSega
preZivljanja prostega tasa ter boljSega Zivljenja v druZbi;

4)

da MreZa MaMa vkljuduje dlanice, ki imajo status mladinskega centra oziroma opravljajo
dejavnost mladinskega cenffa'

5) da MreZa MaMa v skladu s svojim notranjim aktom vodi register dlansWa MreZe MaMa;
6l da v dejavnosti MreZe MaMa spada tudi sklepanje skupnih sporazumov o uporabi
komercialnih fonogramov, kot je predmetni sporazum;

7)

da se za vse ostale oblike uporabe komercialnih fonogramov in za uporabnike, ki ne
izpolnjujejo pogojev dololenih s tem sporazumom uporabljajo dolodila Tarife Zavoda IPF
Tarifa
l"uno priobditev fonogramov (Uradni list RS 68-3016/2005, v nadaljevanju:

"j
2O0S) oz. veljavnih skupnih sporazumov;

2. tlen
Ta sporazum se nana5a izkljutno za primer javne priobtitve komercialnih fonogramov v okviru
prireditev, ki so organizirane s strani dlanic MreZe MaMa in drugih mladinskih centrov, ki imajo

status organizacije

v javnem interesu v mladinskem sektorju in hkrati opravljajo

dejavnosti

mladinski centrov ter je njihova dejavnost sofinancirana izlavnega poziva URSM,

3, tlen
(1)

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

-

koncerti in prireditve, ki so organizirane izkliutno ali prvensweno zaradi
iavnega priobtevanja fonogramov (npr. koncerti z uporabo posnete glasbe
oziroma nastopi, kjer izvajalci nastopajo na posneto glasbo (playbackl, ipd.J
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, gledaliSki nastopi in predstave ter
druge podobne prirediwe, na katerih je uporaba fonogramov kljutnega pomena
za njihovo izvedbo).

(2)

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

t3)

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

Dolodbe tega sporazuma se ne nana$ajo na prirediwe, katerih primarni namen je Sportno
udejsWovanje;
SploSna

tarifa

4. tlen

(1) Osnova za doloditev nadomestila po predmetnem sporazumu je
prvega odstavka 3. dlena tega sporazuma Tarifa 2005.

v primerih prireditev

iz

(2) Osnova za doloiitev nadomestila po predmetnem sporazumu je v primeru prireditev iz
drugega odstavka 3. dlena tega sporazuma Skupni sporazum za dololitev vi5ine nadomestil za
javno prioblitev fonogramov na prirediwah razvedrilne narave, na katerih javna priobtitev
fonogramov ni kljudnega pomena fskupni sporazum 2012)
Tarifa 2005 in Skupni sporazum 2012 sta Priloga 2 in Priloga 3 k temu Skupnemu sporazumu.

Diskontirana tarifa

5. dlen
(11 Nadomestilo se izraduna na nadin in v vi5ini, kot je to dolodeno v Tarifi 2005 oz. v Skupnem
sporazumu 20L2,v kolikor ta sporazum ne doloda drugate.

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

1.

ViSina nadomestila se dololi glede na vrsto prireditve, skladno s 4. dlenom tega sporazuma
[v nadaljevanju: Osnova).

2

Osnova se v primeru pravodasne, pravilne in popolne dostaviwe vseh potrebnih oziroma
obveznih podatkov zniZa v skladu z dolodili Tarife 2005 oziroma v skladu z dolodili Skupnega
sporazuma 2012.

3.

Organizatorjem prireditev, ki so opredeljeni v 2. dlenu tega sporazuma se v primeru, da gre
za prireditev iz L, odstavka 3. ilena z vstopnino, Osnova znitaza70 o/o.

4

Organizatorjem prireditev, ki so opredeljeni v 2. ilenu tega sporazuma se v primeru, da gre
za prireditev iz 1. odstavka 3. dlena brez vstopnine, Osnova znii,azaZ0 o/0.

r
J

V kolikor organizator organizira prireditev, kjer uporaba fonogramov ni kljudnega pomena
[prirediwe iz 2. odsL 3, Ilena), se nadomestilo odmeri v skladu s Skupnim sporazumom 20L2
in se zgoraj navedeni popusti glede na vstopnino ne upo5tevajo.

6.

V kolikor lro organizator prireditev, ki je opredeljen v 2. 6lenu tega sporazuna vse obvezrrosti
iz2.toike tega dlena izpolnil prek elektronskega portala, ki je del uradne spletnc strani IpF,
se mu OsnovazniLaza20/0. Pogoj za zniZanje po tej todki je, da so vsi podatki, tako prijava
prirediwe kot spored in osnova, v portalu izpolnjeni v celoti.

7

ZniLanja se ne se5tevajo kumulativno, temved se rezultat vsakega zniLanjavzame kot osnova
za naslednj e znil,anje.

8.

Znilanja

9'

Do zniLanja Osnove v skladu s tem dlenorn ni upraviden organizator prirediwe, ki se iteje za
kr'Sil-elja po 18, ilenu tega sporazuma.

se med seboj, razen med 3, in 4. toEko, ne

izkljulujejo.

okoliStine, zaradi katerih se plaiilo avtorskega honorarja zniia

6. dlen

(1)

iz 2. todke 5. tlena tega sporazuma se priznava uporabnikont iz razloga
racionalizacije poslovanja, saj se lPF, l<.o. s pravotasno in popolno dostavitvijo podatl<ov v
predpisani obliki zniZajo adntinistrativni stroSki poslovanja in stroiki obdelave podatkov.

(2)

Zniianje iz 3. ozironta 4. todke 5. ilena tega sporazuma se priznava, ker imalo dlanice Mreie
Manra zaradi svojega statusa in neplofitne clejavnosti, v clrulbi poseben pomen. Delujejo v
lokalni skupnosti z llan"tenonl, da zagolavljajo mladirr razlidne natine druienja, spoclbujajo
participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformaln o i'zobrarzevanje rnladih ter tako prispevajo

Znii'anje

k socialni povezanosti in druZbeni integraciji mladih, uveljavljajo mobilnost in rnednarodno
povezovanje mladih, zagotavljajo infornriranost in ustvarjajo avtononrni mladinski pt'ostot-.
Mladim tako nudijo kvalitetno preZivljanje prostega tasa in priloZnost za neformalno udenie
ter za mladega vmesni pl'ostor za njegov osebni razvoj in rast ter pridobivanje izkuSenj, ki rnu
jih fornralno izobraZevanle ne ponuja.

Davek na dodano wednost in revalorizaciia

7. tlen
Vsa nadomestila, dolodena po tem sporazumu, so opredeljena v neto vrednostih, zaradi iesar je
potrebno nanje pri5teti 5e znesek davka na dodano vrednost, denarne vrednosti iztega sporazuma
pa se letno usklajujejo s harmoniziranim indeksom rasti cen Zivljenjskih potreb5din, pri demer se
IPF zaveie tako valorizirane vrednosti po vsakokratni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu RS in

zadno nove vrednosti veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Splo5ni pogoii

8. llen
(11

Ne glede na nadin tarifiranja in vi5ino nadomestila, se nadomestilo odmerja za vsak
posamezen vsebinski sklop prireditve in vsak prirediweni prostor, fe ni s tem sporazumom
dolodeno drugade,

(2)

de je bila prireditev ali njen posamezni sklop izveden znotraj druge prireditl're,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 prireditevJ, se za prireditev ali njen
posamezen sklop, izveden znotraj krovne prirediwe, dodatno odmeri Se nadomestilo po
ustrezni tarifi.

9.

tlen

(i)

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 ogla5evanjem prirediwe, v kolikor iz samih oglasov ne izhaja, kdo prireditev
organizira.

(3)

Presumpcija organizatorja prirediwe v skladu z dolodili tega dlena velja vse dotlej, dokler
obveznosti, povezanih z javno priobdiwijo fonogramov na prirediwi ali njenem sklopu, na
podlagi predloienih dokazil, ki izkazujejo ustrezno soudeleZbo pri organizaciji prirediWe, ne
prevzame tretja oseba ali subjekt.

(4)

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

10. dlen
t1) V kolikor organizator prirediwe ni predhodno prijavil IPF, k.o, v skladu z dolodbami tega
sporazuma, mora poleg nadomestila za uporabo pladati tudi stro5ke terenskega preverjanja
in obdelave podatkov [zlasti kilometrino terenskega zastopnika, kupnino za vstopnico in
stro$ke terenskega ogleda, stroske obdelave (iskanje podatkov o prirediwi, identifikacija,
poSiljanje poziva za predloiitev podatkov in sporeda uporabljenih fonogramov...) ter
administrativne in poStne stro5ke).
(2)

Organizator prirediwe, ki je posredoval neresnidne podatke bodisi za odmero nadomestila
bodisi glede uporabljenih fonogramov, je poleg nadomestila dolZan platati tudi stro5ke iz
prejSnjega odstavka,
11..

(1)

Ilen

Stranke tega sporazuura so soglasne, cla kadarje vet krSilcevdolodb ZASP in/ali ZKUASP
in/ali clolotb sporazunla in/ali doloib Tarit'e 2005, je vsak izmed njih zavezan za celotno
krSi tev.

(2)

V primeru, da uporabnik p<t tem skupneur sporazumu ni organizator dololene prirediWe, ki

pa je bila izveclena v uporabnikovem prostoru, je uporabnik po tem sporazumu dolZan IPF,
l<.o,

sporotitl, kclo ie resniini organizator doloiene prireditve,

4

(3)

Uporabnik po tem spor-azumu se zavezuje, da bo v prinrcru odrlaje svojega plostora za
organizacijo dolodene prirediwe drugemu organizatorju, pogodbeno zavezal najemnika
(drugega organizatorja) tega prostora, da si pridobi vsa potrebua dovoljenja od IPF, k.o..
Rok in natin pladila nadomestila

12. dlen
IPF, k.o, bo nadomestilo za posamezno prireditev odmeril po prejemu podatkov za obradun, rok
pladila fakture pa je 8 dni od izdaje le-te.

Reklamacija obratuna nadomestila

13. dlen

(1)

Organizator, ki je v skladu z dolodbami tega sporazuma prireditev prijavil in je izpolnil vse
svoje obveznosti po porolanju, ki je potrebno za pravilno odmero nadomestila za vsako
posamezno prireditev ali njen sklop ter za razdelitev zbranega nadomestila upravilenim
imetnikom sorodnih pravic, ima pravico do pisne reklamacije obraluna nadomestila v roku
15 dni po prejemu rafuna IPF, k.o.. Reklamaciji morajo biti priloZena vsa dokazila, ki
utemeljujejo reklamacijske navedbe, morebitnih pozneje predloZenih dokazil pa IpF ni dolZan
upoStevati.

(2)

IPF, k.o. se obveZe, da bo z organizatorjem iz prej5njega odstavka pred morebitnim
nadaljevanjem postopka za izterjavo obradunanega nadomestila sku3al uskladiti odmero
glede na reklamacijske navedbe in dokazila, pri lemer si morata tako organizator kot IpF, k,o,
prizadevati za dim hitrej5o reiitev zadeve. ee se organizator in IPF, k,o, ne moreta dogovoriti,
v vsakem primeru pa najpozneje v 45 dneh po datumu izdaje raduna, lahko IpF, k,o. niartyri.
s postopkom za izteryav o.

t3)

Po preteku roka iz prvega odstavka tega llena IPF, k.o. morebitnih ugovorov in dokazil, s
katerimi bi organizator dokazoval nepravilnost odmerjenega nadomestila, ni vet dolZan
upoStevati.

t4. dlen
(1)

de organizator ne predloZi vseh potrebnih podatkov za obradun nadomestila ali ie IpF, k,o.
smatra, da so podatki neresnilni, se za odmero nadomestil uporabijo podatki, ki jih zbere ali

pridobi IPF, k.o..

(2)

Odmerjeno nadomestilo ne izkljuduje moZnosti za vtoievanle obveznosti po predloZiwi
sporeda uporabljenih fonogramov in civilne kazni za vsako od kr5itev bbveznosti
organizatorja po dolotilih ZASP oziroma ZKUASP.
Obseg sorodnih pravic, zaietih s tem sporazumom

15, tlen
Podpisnika sta sporazumna, da se s tem sporazumom ureja le odmera in pladilo nadomestil za
javno priobditev fonogramov na prireditvah, 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.
PoroCanie o uporablienih fonogramih

16. dlen

(1)

Organizatorji so dolZni IPF, k.o. sporede uporabljenih fonogramov posredovati pisno v
ustreznem, s strani zavoda pripravljenem obrazcu ali v elektronski obliki, in sicer v enem od
naslednjih formatov: *.doc, *.9t, *.xls oz. morajo biti posamezni posnetki vpisani v enotni

obliki in loteni z vejicami ali tabulatorji, pri demer morajo porodila vsebovati najmanj
naslednje podatke, potrebne za identifikacijo javno priobdenih fonogramov:
naslov glasbenega Posnetka,
ime izvajalca posnetka na fonogramu,
ime proizvajalca fonograma,
doliina posnetka,
podatek o Stevilu predvajanj,

t.
2.
3.
4.
5.

ie za posamezen primer uporabe IPF, k.o. ne odobri primernejSega nadina.

(Z)

Organizarorji so dolZni IPF, k,o. prijaviti prireditev vsaj 3 delovne dni pred prirediWijo'

(31

Organizatorji so dolZni lPF, k.o. sporede uporabljenih fonogramov posredovati najkasneje v
15 dneh po prireditvi.

1.7. dlen

t1)

Stranki tega sporazuma sta soglasni, da Iahko IPF, k.o. v primeru, da organizator ne izpolni
svojih obveznosti po doloiilih ZKUASP in tega sporazuma, sam pridobi podatke, povezane s
posamezno prirediwiio, ki bi se izkazali za potrebne za dolodanje vi5ine ali obradun
nadomestil ali za pravilno delitev zbranih nadomestil imetnikom pravic, tudi od vseh oseb ali
je
institucij, ki posedujejo, obdelujejo ali imajo moZnost priti do takih podatkov, pri demer
na
sklicevati
ne
sme
se
posredovati
in
taka oseba ali institucija potrebne podatke dolZna
morebitno zavezanost k poslovni skrivnosti in se to dolotilo za organizatorje prireditev, za
katere se sklepa ta sporazum, smiselno uporablja kot pravilo stroke.

(Z)

Upravidenje iztegatlena lahko IPF, k.o, uveljavlja tudi za potrebe preverjanja sporoienih ali
ugotovljenih podatkov, potrebnih za odmero nadomestila oziroma delitev zbranih
nadomestil upravitenim imetnikom pravic.
Izguba pravice do posebnih pogoiev iz tega sporazuma

18, ilen

(1)

Za kr$itelja po tem spolazumu se Steje:

in/ali dolodbe Tarife 2005 in/ali
sporazuma in/ ali doloibe tega

- organizator., ki kr$i ali dolodbe ZASP, ZKUASP

dotolbe dr.ugega veljavnega skupnega

sportrzuma in/ali dolotbe individualne pogodbe,

- org,apizatgr, ki irna ;:recl veljavnostjo tega sporazLtma lreporavnane
obveznosti clo

zapaclle

1PF,

- organizator, ki inta nepol'avnane zapadle obveznosti do IPF iz tega sporazuma'

KrSitelj po tem tlenu nima pravice pridobiti ugodnosti iztega sporazuma, dokler ne izpolni
pon.r,bnih pogojev po ZASP, ZKUASP in/ali Tarifi 2005 in/ ali Skupnenr sporazumu 201'2 in/ ali
i.n, ,1r,,rrr-,,mu in/ali inclividualni pogodbi in ne poplae*a vseh nepot'avnanih zapadlih obveznosti

(Z)

clo lPF.

Obveznosti PodPisttikov
19. tlen

(1)

MreZa MaMa zagotovi seznam ilanic, s kontaktnimi podatki posalneznega rnladinskega centra
je
ozirorna urganizacije, ki opravljajo dejavnost ntladinskega centl'a. Seznam dlanic Priloga 4

in sestavni del tega sPorazuma.

(2)

MreZa MaMa se zaventje, da bo IPF, k.o. v zadetku vsakega novega koledarskega leta ob
morebitni sprementbi v prej5njern odstavku dogr.lvorjenih podatkov, IPF, k.o. obvestil clo
konca meseca februarja.

20. ilen

t1l MreZa MaMa bo seznanil svoje dlanice z vsebino tega sporazuma.
('2) Mreia MaMa bo po svojih najbolj5ih modeh pripomogel k temu,
spo5tovale dolotbe v tasu trajanja tega sporazuma.

cla

bodo dlanice podpisnikcrv

(3)

MreZa MaMa bo v pt'imet'ih nespoitovanja doloib tega spol'azuma posredoval
dlanicah - kr3itelfih avtorskih pravic.

(4)

MreZa MaMa bo svoje dlanice pozval k platilu nepol'avnanih zapadlih obveznosti do IPF, k.o.,
ki jih imajo dlani v tasu podpisa tega spol'azuma.

(sl Mrei.a MaMa je dolZan imeti na svoji uladni spletni strani objavljen logotip

pri svojih

IPF, k,o., v dasu

trajanja skupnega spol'azuma.
(61

Mrela MaMa je dolZan po podpisu tega skupnega sporazuma javnosti sporoditi, da ima z lPF,
k.o. urejene medsebojne obveznosti.

Traianie sporazuma
21, dlen

tr)

Stranki tega sporazuma sta sporazumni, da se ta sporazum sklepa za das do 3r.3.2020.

(2)

Sporazum se aWomatidno podalj5a 5e za 1 leto, v kolikor ga nobena od pogodbenih strank
pisno ne odpove vsaj 30 dni pred iztekom veljavnosti iz prejSnjega odstavka.

Prehodne in kontne dolotbe

22. tlen
(1)

Ta sporazum se v skladu z dogovorom med podpisnikoma uporablja za prirediwe, ki so
organizirane od vkljutno 7.4.2078.

(2)

Stranke tega sporazuma bodo morebitne spremembe in dopolniwe tega sporazuma urejale
pisno s skleniwijo aneksov k temu sporazumu.

t3)

Za predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma se dolodita Ajda KoZar kot

predstavnik

in Maja Hostnik kot predstavnik MreZa MaMa, Stranke sporazuma se zaveZeta o
spremembi predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma drugo stranko obvestiti
IPF, k.o.

najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.

(4)

Stranki sporazuma sta soglasni, da se v primeru prenehanja predmetnega sporazuma, od
prenehanja tega sporazuma dalje uporablja Tarifa 2005 oziroma glede na vrsto uporabe
fonogramov ustrezen drug veljavni skupni sporazum.

(sl Za objavo v Uradnem listu

RS

in obve5ianje Urada RS za intelektualno Iastnino poskrbi IPF,

k.o..

(6)

Ta sporazum je podpisan v 3 enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po en
izvod, en izvod pa je namenjen za potrebe obve5lanja Urada RS za intelektualno lastnino.

V Ljubljani, dne 13.3.2018

IPF, K.O

MLADINSKA MREZA MAMA

