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Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. 
Argentinska ulica 17 
1000 Ljubljana 
Davčna številka: SI73602434 
Matična številka: 1531964 
v nadaljnjem besedilu: IPF, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar  
 
in 
 
Partner 
Naslov 
Pošta in kraj 
Davčna številka: XXXXXX 
v nadaljnjem besedilu: uporabnik, ki ga zastopa XXXXXX 
 
dogovorita in skleneta naslednjo 
 

POGODBO O JAVNI PRIOBČITVI FONOGRAMOV PRI POUČEVANJU PLESA št. XXXXXX 
 

Uvodna določila 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata: 

- da je predmet te pogodbe določitev višine in načina plačila nadomestila ter drugih pogojev za javno 
priobčitev fonogramov, izdanih za komercialne namene (v nadaljevanju: javna priobčitev fonogramov) s 
strani zavezanca po določbi prvega odstavka 130. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) za 
pravice, ki jih upravlja IPF kot kolektivna organizacija na podlagi določb ZASP in Zakona o kolektivnem 
upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) ter dovoljenja Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za 
intelektualno lastnino, št. 800 – 9/96, z dne 7. novembra 2000 z dopolnitvami,  

- da sta IPF, k.o., in Plesna zveza Slovenije (v nadaljevanju PZS) dne 27.6.2019 podpisali Skupni sporazum za 
določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih 
organizacijah - plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se 
izvajajo na območju Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 44/2019 (v nadaljevanju 
besedila: Skupni sporazum). 

 
2. člen 

 
Stranki sklepata to pogodbo na podlagi Skupnega sporazuma. S to pogodbo se podrobneje ureja odnos med 
strankama te pogodbe.  
 

Nadomestilo – poučevanje plesa 
 

3. člen 
 
Stranki s to pogodbo in skladno s Skupnim sporazumom določata višino mesečnega nadomestila za javno priobčitev 
fonogramov za zavezanca. Zavezanec je dolžan plačati letno nadomestilo za javno priobčitev fonogramov pri 
poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah, kjer poteka 
poučevanje plesa (v nadaljevanju: pri poučevanju plesa), ki se vsako leto odmeri glede na letni prihodek zavezanca 
v preteklem letu. Zavezancu se nadomestilo lahko obračuna v 12 enakih mesečnih obrokih. Nadomestilo se določi 
glede na letni prihodek zavezanca in se odmeri po naslednji tabeli: 
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Letni prihodek v EUR Višina nadomestila v letu 2022 v EUR Višina mesečnega obroka v letu 2022 v EUR 

do 25.000 442,71 36,89 

od 25.001 do 50.000 885,41 73,79 

od 50.001 do 75.000 1.328,12 110,68 

od 75.001 do 100.000 1.770,82 147,57 

od 100.001 do 125.000 2.213,53 184,46 

od 125.001 do 150.000 2.656,24 221,35 

od 150.001 do 175.000 3.098,93 258,24 

od 175.001 do 200.000 3.541,64 295,14 

od 200.001 do 250.000 4.427,05 368,92 

od 250.001 do 300.000 5.312,46 442,71 

od 300.001 do 400.000 7.083,29 590,27 

nad 400.000 8.854,11 737,85 

 
4. člen 

 
Nadomestilo po prejšnjem členu se odmeri enkrat letno glede na uradne podatke (poslovni register AJPES) o 
prihodkih zavezanca (celotni prihodki) v preteklem bilančnem letu. Glede na to, da se podatki o prihodkih zavezanca 
v poslovnem registru objavljajo v sredini leta, bo IPF po objavi teh podatkov, praviloma v mesecu juniju, vsako leto 
opravil poračun za preteklo leto glede na objavljene podatke. 
 

5. člen 
 
V kolikor pod okriljem zavezanca deluje plesni klub (društvo), se letni prihodki tega plesnega kluba na prošnjo 
zavezanca lahko vštejejo v dohodke zavezanca. Plesni klub ne sme biti primarno ustanovljen z namenom opravljanja 
gospodarske ali poslovne dejavnosti, kar plesni klub izkaže s predložitvijo svojega krovnega akta, potrjenega s strani 
pristojnega državnega organa, pri katerem je krovni akt potrjen ali vložen zaradi potreb registracije plesnega kluba. 
V kolikor podatki o dohodkih plesnega kluba niso javno dostopni, se zaveže bilanco za preteklo leto, oddano na 
pristojni davčni organ, na zahtevo IPF le-temu najpozneje do konca meseca maja tekočega leta predložiti zakoniti 
zastopnik plesnega kluba. Če plesni klub kljub pozivu IPF ne predloži krovnega akta in/ali bilance plesnega kluba, 
IPF obračunava nadomestilo obema pravnima osebama ločeno. 
 
Vštevanje iz prejšnjega odstavka se opravi le za en plesni klub na posameznega zavezanca. V kolikor pod okriljem 
zavezanca deluje več plesnih klubov, se vštevanje za tekoče leto opravi za plesni klub po enkratni izbiri zavezanca. 
 

Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo nadomestilo zniža, zviša ali oprosti 
 

6. člen 
 
Zavezancu se s podpisom te pogodbe na nadomestilo določeno v 3. členu te pogodbe obračuna znižanje v višini 5%.  
 
Znižanje po tem členu učinkuje za čas veljavnosti pogodbe. 
 

7. člen 
 
V primeru enkratnega vnaprejšnjega plačila za celo leto se zavezancu prizna tudi znižanje v višini 5 %, pod pogoji 
določenimi v tem členu. 
 
Znižanje iz prejšnjega odstavka tega člena se zavezancu prizna, če plača enkratno celoletno (dvanajstmesečno) 
nadomestilo do 20. 1. tekočega leta. 
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Zavezanec je upravičen do znižanja iz 1. odstavka tega člena tudi v primeru, v kolikor do 15. 12. tekočega leta 
posreduje pisno obvestilo IPF, v katerem izrazi željo po enkratnem plačilu celoletnega (dvanajstmesečnega) 
nadomestila v naslednjem letu. IPF bo v primeru prejema pisnega obvestila zavezancu izstavil račun do 15.1. 
naslednjega leta z valuto plačila najmanj 15 dni. 
 
Znižanje, določeno v prejšnjem odstavku, se zavezancu prizna le, v kolikor zavezanec na račun IPF najkasneje do 
valute plačila, določene na izdanem računu, vplača celoletno nadomestilo, v nasprotnem zavezanec do znižanja ni 
upravičen in se mu naknadno izstavi dodatni račun (poračun) do polnega zneska brez upoštevanja znižanja po tem 
členu.  
 

8. člen 
 
Zavezanec lahko s pisno vlogo uveljavlja tudi znižanje v skladu s 6. členom Skupnega sporazuma v kolikor izpolnjuje 
pogoje iz tega člena Skupnega sporazuma.  
 

9. člen 
 
Odstotki znižanj iz 6., 7. in 8. člena te pogodbe se ne izključujejo in se med seboj seštevajo ter veljajo tudi v primeru 
iz 5. člena te pogodbe.  
 

10. člen 
 
Podpisnika te pogodbe se dogovorita, da se naslednji plesni dogodki/prireditve zavezancu ne obračunavajo posebej 
kot enkratni dogodki, temveč so zajeti v nadomestilo, ki ga zavezanec poravnava z letnim nadomestilom za 
poučevanje plesa: 

- PRODUKCIJA - polletni/letni zaključni prikaz dela zavezanca na dogodku, ki je namenjen staršem, prijateljem 
in sorodnikom; za simbolično ceno ali brez vstopnine.  

- PREPLESAVANJE - plesni dogodek v organizaciji zavezanca v sklopu opravljanja njegove dejavnosti z 
namenom obnavljanja znanja izven rednega urnika poučevanja zavezanca, ki poteka v prostorih, kjer 
zavezanec redno opravlja poučevanje plesa, ob obvezni prisotnosti njenega plesnega učitelja. Dogodek ne 
sme vključevati gostinske ponudbe točenja pijač in/ali ponudbe hrane. 

 
Enkratni plesni dogodki, ki niso zajeti v tem členu oziroma v nadaljevanju te pogodbe, se obračunavajo skladno z 
drugimi ustreznimi veljavnimi tarifami IPF, ki veljajo za posamezen tip dogodka/prireditve. 
 

Nadomestilo – plesna tekmovanja 
 

11. člen 
 
Stranki s to pogodbo in skladno s Skupnim sporazumom določata tudi nadomestilo za uporabo fonogramov na 
plesnih tekmovanjih. Nadomestilo se določi glede na raven prireditve, in sicer: 
 

Raven prireditve: Enkratno nadomestilo v EUR: 

Kvalifikacijsko in pokalno tekmovanje 42,16 

Državno prvenstvo 63,24 

Mednarodno tekmovanje 126,49 

 
Nadomestilo se plačuje za vsak razpisani in izvedeni koledarski dan tekmovanja, s plačilom nadomestila pa je 
urejena uporaba fonogramov izključno v tekmovalnem delu in v odmorih med časovno povezanimi tekmovalnimi 
deli, v kolikor se v tem času fonogrami ne priobčujejo javnosti zaradi zabave ali v sklopu ne tekmovalnih delov 
programa, ki je namenjen javnosti, za kar vse se nadomestilo za javno priobčevanje fonogramov obračuna po drugi 
ustrezni tarifi IPF. Gre za plesne dogodke v organizaciji zavezanca za katere se praviloma pobira prijavnina 
(nastopajoči) in vstopnina (gledalci) in praviloma vključuje razglasitev zmagovalcev s podelitvijo priznanj. 
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Zavezanec za plačilo nadomestila po tem členu je organizator prireditve. Organizator je dolžan prireditev prijaviti 
IPF najpozneje 3 dni pred izvedbo prireditve, sicer veljajo nadomestila po tem členu, zvišana za 20 %. 
 

Rok in način plačila nadomestila 
 

12. člen 
 
IPF bo zavezancu skladno s to pogodbo izstavil račun z valuto plačila 15 dni. 
 
V primeru zamude plačila računa je zavezanec dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti. 
 

13. člen 
 
IPF lahko preverja pravilnost podatkov, ki jih posreduje zavezanec in predstavljajo osnovo za odmero nadomestila.  
 
Če se ugotovi, da podatki za odmero nadomestila določeni s to pogodbo ne ustrezajo dejanskemu stanju, ali pa so 
neresnični, lahko IPF odmeri zavezancu nadomestilo po razpoložljivih podatkih. Zavezanec se obvezuje, da bo IPF 
takoj obvestil o vseh spremembah, ki vplivajo na višino nadomestila, določenega v 3. členu te pogodbe. 
 

14. člen 
 
Če zavezanec preneha z opravljanjem dejavnosti poučevanja plesa, je dolžan to pogodbo pisno odpovedati in 
poravnati svoje obveznosti do IPF, ki se obračunajo vključno z mesecem, v katerem je IPF prejel pisno odpoved s 
strani uporabnika. 
 
Če zavezanec preneha opravljati dejavnosti poučevanja plesa, pogodbe pa ne odpove, je IPF upravičen od zavezanca 
zahtevati plačilo nadomestila po tej pogodbi vse do prejema pisne odpovedi pogodbe s strani zavezanca. 
 

15. člen 
 
V primeru zamude plačila bo IPF zavezancu poslal opomin. Če je zavezanec v zamudi s plačilom nadomestila za več 
kot 90 dni, lahko IPF po predhodno s priporočeno pošto poslanemu drugemu opominu odstopi od te pogodbe, pri 
čemer zavezancu prenehajo vse ugodnosti, ki jih je imel po tej pogodbi. 
 
Zavezanec, ki mu je bila pogodba iz razlogov prejšnjega odstavka odpovedana, je dolžan plačati vse zapadle račune 
s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.  
 

16. člen 
 
Denarne vrednosti iz te pogodbe in Skupnega sporazuma se letno usklajujejo s povprečnim indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad RS za preteklo leto. Revalorizacija se opravi na način, da se 
zneski za posamezno leto iz tabele v 3. in 11. členu revalorizirajo na dan 1. 1. leta, na katerega se znesek nanaša, 
glede na dan 1. 1. predhodnega leta, pri čemer se IPF zaveže tako revalorizirane vrednosti po vsakokratni 
revalorizaciji objaviti v Uradnem listu RS in začno revalorizirane vrednosti veljati za prvi naslednji mesec po objavi v 
Uradnem listu.  
 
Zneski oziroma nadomestila po tem sporazumu ne vključujejo pripadajočega davka na dodano vrednost. 
 

17. člen 
 
Pogodba je veljavno sklenjena z dnem podpisa obeh strank, nadomestilo pa se v skladu z določili te pogodbe 
uporabnik zaveže plačati za obdobje od XXXXXX dalje.  
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18. člen 
 
Za razmerja med strankama, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določila Skupnega sporazuma.  
 
V primeru sklenitve novega Skupnega sporazuma ali v primeru pravnomočne določitve nove tarife z odločbo Sveta 
za avtorsko pravo ali v primeru določitve nove tarife na drug z zakonom določen način, ta pogodba preneha veljati. 
Pogodba preneha veljati z dnem, ko se začne uporabljati nov Skupni sporazum ali Odločba Sveta za avtorsko pravo 
ali nova tarifa določena z zakonom. 
 

19. člen 
 
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod. 
 

20. člen 
 
Spremembe in dopolnitve pogodbe so veljavne le v pisni obliki. 
 

21. člen 
 
Za reševanje morebitnih sporov je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. 
 
 
 
 
Za IPF:       Za zavezanca:     
 
 
 
 
 
V Ljubljani, dne ____________    V_______________, dne ____________ 


