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NAZIV IN ŠIFRA UPORABNIKA 
NASLOV  
 
POŠTNA ŠT. IN KRAJ  
Davčna številka:  XXXXXXXXX 
 (v nadaljnjem besedilu: Uporabnik), ki ga zastopa   XXXXXXXXXXX 
 
 

dogovorita in skleneta naslednjo 
 

 
POGODBO O POGOJIH UPORABE KOMERCIALNO IZDANIH FONOGRAMOV V PLESNIH 
ORGANIZACIJAH IN NA PLESNIH TEKMOVANJIH TER NA PLESNIH REVIJAH V IZVEDBI 
PLESNE ORGANIZACIJE 

 
Uvodna ugotovitev 

 
I. 

 
Pogodbenika uvodoma kot nesporno ugotavljata, da plesna organizacija pri poučevanju 
plesa, ki ga izvaja, in pri izvedbi plesnih tekmovanj ter plesnih revijah javno priobčuje 
komercialno izdane fonograme, ki na podlagi veljavne avtorske zakonodaje v Republiki 
Sloveniji uživajo zaščito, sorodne pravice za njihovo uporabo pa imetniki teh pravic 
uveljavljajo kolektivno preko IPF ali drugih kolektivnih organizacij za uveljavljanje pravic 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, katerih zaščiteni repertoar na območju Slovenije na 
podlagi mednarodnih pogodb uveljavlja IPF. 
 
Pogodbenika nadalje kot nesporno ugotavljata, da je IPF s Plesno zvezo Slovenije dne 
30.05.2008 sklenil skupni sporazum, s katerim je določen način obračunavanja nadomestil 
za uporabo komercialno izdanih fonogramov, javno priobčenih pri pouku plesa in na 
plesnih tekmovanjih ter plesnih revijah (v nadaljevanju Sporazum). 
 

Obračunavanje nadomestila 
 

II. 
 
1. IPF bo plesni organizaciji v skladu s Sporazumom zaračunaval nadomestilo za uporabo 
komercialnih fonogramov pri poučevanju plesa (kot glavni dejavnosti plesne organizacije) v 
višini 1% letnih prihodkov plesne organizacije, glede na uradne podatke o prihodkih v 
preteklem bilančnem letu in sicer v 12 enakih mesečnih obrokih. 
 
IPF bo po objavi uradnih podatkov o dohodkih plesne organizacije, praviloma v mesecu 
juniju, opravil poračun glede na podatke o prihodkih zavezanca, ki bodo objavljeni. V 
kolikor podatki o dohodkih zavezanca niso javno dostopni, se zaveže bilanco, potrjeno s 
strani pristojnega davčnega organa, najpozneje do konca meseca maja predložiti zakoniti 
zastopnik plesne organizacije. 



 
2. Pogodbenika se nadalje dogovorita, da bo IPF plesni organizaciji za uporabo 
komercialnih fonogramov na plesnih tekmovanjih in na plesnih revijah zaračunaval 
nadomestilo glede na raven prireditve, in sicer: 
 

Raven prireditve: Nadomestilo: 

Kvalifikacijsko ali pokalno tekmovanje 90 EUR 

Državno prvenstvo ali plesna revija 150 EUR 

Mednarodno tekmovanje ali mednarodna plesna 
revija 

300 EUR 

 
Nadomestilo se plačuje za vsak razpisani in izvedeni koledarski dan tekmovanja oz. plesne 
revije, s plačilom nadomestila pa je urejena uporaba komercialnih fonogramov izključno v 
tekmovalnem ali revijskem delu in v odmorih med časovno povezanimi tekmovalnimi oz. 
revijskimi deli, v kolikor se v tem času fonogrami ne priobčujejo javnosti zaradi zabave ali v 
sklopu netekmovalnih oz. nerevijskih delov programa, ki je namenjen javnosti, za kar vse se 
nadomestilo za javno priobčevanje komercialnih fonogramov obračuna po drugi ustrezni 
tarifi IPF. 
 
V kolikor ravni prireditve ni oz. je ni mogoče ugotoviti, se nadomestilo odmeri glede na 
največje možno število potencialnih obiskovalcev, in sicer: 
 

Število potencialnih obiskovalcev: Nadomestilo: 

do 500 90 EUR 

501 do 1000 150 EUR 

nad 1001 300 EUR 

 
Zaračunavanje nadomestila 

 
III. 

 
IPF bo praviloma račune z valuto 8 dni izdajal zavezancu do vsakega 10. dne v tekočem 
mesecu za pretekli mesec. Uporabnik in IPF se lahko dogovorita tudi o drugačnem načinu 
izstavljanja računov. V primeru zamude s plačilom je dolžan zavezanec poravnati tudi 
znesek nateklih zamudnih obresti, račune za prireditve iz odseka II/2 pa z valuto 8 dni po 
izdaji posameznega računa za tako prireditev. 

 
Pridobivanje podatkov 

 
IV. 

 
Plesna organizacija dovoljuje IPF, da pridobiva podatke, povezane z njenim poslovanjem, ki 
bi se izkazali za potrebne za določanje višine mesečnega nadomestila (ali za določitev 
nadomestila za posamezno plesno prireditev iz odseka II/2 te pogodbe) ali za pravilno 
delitev zbranih nadomestil imetnikom sorodnih pravic, od vseh oseb ali institucij, ki 
posedujejo, obdelujejo ali imajo možnost priti do takih podatkov.  
 
Pogodbenika se dogovorita, da predstavlja podpis te pogodbe izrecno privolitev in 
pooblastilo za pridobitev vseh podatkov iz prejšnjega odstavka. 

 
 



Odstop od pogodbe 
 

V. 
 
Plesna organizacija lahko od pogodbe odstopi brez obrazložitve. IPF lahko od pogodbe 
odstopi v primeru neplačila računa, s tem da pošlje plesni organizaciji opomin in v kolikor 
plesna organizacija obveznosti po poslanem tretjem opominu ne poravna v opominskem 
roku, ki ne bo krajši od 8 dni, lahko IPF plesni organizaciji ukine vse morebitne popuste, v 
kolikor pa popustov ni, pa lahko mesečno nadomestilo za obdobje 6 mesecev poveča za 
30%. 
 
V kolikor je prisiljen IPF za izterjavo zapadlih obveznosti sprožiti sodni postopek, lahko 
obenem tudi enostransko odstopi od pogodbe. 
 
Pogodbenika se dogovorita, da lahko plesna organizacija pisno odpove pogodbo v primeru, 
da preneha veljati skupni sporazum, na podlagi katerega je bila sklenjena ta pogodba.  
 

Trajanje pogodbe 
 

VI. 
 
Ta pogodba se sklepa za čas veljavnosti skupnega sporazuma med IPF in Plesno zvezo 
Slovenije z dne 30.05.2008, in sicer za obračunavanje nadomestila na plesnih tekmovanjih 
in plesnih revijah, za obračunavanje nadomestila za uporabo komercialno izdanih 
fonogramov pri pouku plesa pa se uporablja od 01.01.2014 do preklica. 
 

Obseg sorodnih pravic, zajetih s to pogodbo 
 

VII. 
 
Pogodbenika sta sporazumna, plesna organizacija pa s podpisom te pogodbe izrecno 
potrjuje, da je seznanjena z dejstvom, da s plačilom nadomestil po tej pogodbi poravnava 
nadomestilo za javno priobčitev komercialnih fonogramov pri pouku plesa in na plesnih 
tekmovanjih ter plesnih revijah, ki se v skladu z veljavno zakonodajo uveljavlja kolektivno, 
ne pa tudi nadomestila za morebitne pravice, ki zahtevajo izrecno dovoljenje imetnikov 
izvornih pravic in se ne uveljavljajo kolektivno. 
 

Končne določbe 
 

VIII. 
 
Pogodbenika bosta skušala vse spore, ki bi utegnili izvirati iz te pogodbe, reševati 
sporazumno, v primeru nerešljivih nesoglasij pa bo o sporu odločalo pristojno sodišče v 
Ljubljani. 
 

IX. 
 
Ta pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejeme vsak od pogodbenikov 
po en izvod. 
 
 
 



V Ljubljani, dne ______________ 
 
 

IPF:                 Uporabnik:   
   

 


