ORGANIZACIJA JAVNIH PRIREDITEV
Avtorji ustvarjamo za vas

Datum: 12. 04. 2017

KAJ JE ZDRUŽENJE SAZAS?
•
•
•
•

Kolektivna organizacija, ki upravlja avtorsko pravico domačih
in tujih imetnikov pravic na glasbenih delih
Izdaja dovoljenja za javno uporabo (priobčitev) del na
ozemlju Republike Slovenije
Zbira nadomestila in deli honorarje domačim in tujim
avtorjem / imetnikom pravic
Neprofitna organizacija – društvo, ustanovljeno l. 1993 s
strani slovenskih avtorjev

KDO SO ZDRUŽENJE SAZAS?
Vsi avtorji in imetniki glasbenih avtorskih pravic (obvezno
kolektivno uveljavljanje pravic):
• več kot 6.000 pooblastil avtorjev / imetnikov pravic
• več kot 80 bilateralnih mednarodnih pogodb
– to pomeni več kot 2,5 milijona avtorjev / imetnikov pravic s
celega sveta (35 milijonov glasbenih del)

PRAVNA PODLAGA ZA DELOVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in Zakon o
kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)
Zakon o društvih
Dovoljenje URSIL
CISAC: Strokovna pravila in Zavezujoče resolucije
BIEM standardi in priporočila
Sklenjene bilateralne recipročne pogodbe
Interni akti Združenja SAZAS
Sklenjeni skupni sporazumi z reprezentativnimi združenji

NADZOR NAD DELOVANJEM ZDRUŽENJA SAZAS
•

Notranji:
– Nadzorni odbor
– Zbor članov

•

Zunanji - s strani države:
– Letna revizija pooblaščene revizijske hiše
– Urad za intelektualno lastnino RS (URSIL)
– Pristojne državne institucije

•

Zunanji – mednarodna vpetost:
– CISAC, vodilna globalna mreža avtorskih kolektivnih org. (KO)
– BIEM, krovna organizacija za zaščito fonogramov
– Sestrske KO – prek bilateralnih recipročnih pogodb

ZAKAJ POTREBUJEMO DOVOLJENJE ZA JAVNO
UPORABO AVTORSKIH DEL?
• Avtorsko delo je ZASEBNA LASTNINA (ustavna
pravica)
• Za uporabo avtorskega dela je potrebno
PREDHODNO dovoljenje avtorjev
• Avtorska pravica velja še 70 let po smrti zadnjega
soavtorja, nato preneha veljati in delo postane javna
last
• Priredbe nezaščitenih ali ljudskih del so zaščitene (če
se delo ne izvaja v izvirniku)

KDAJ GRE ZA JAVNO UPORABO GLASBE?
• To je vsaka javna priobčitev glasbe na javnem mestu
oz. na mestu, ki je dostopno večjemu številu ljudi, ki
so „izven običajnega kroga družine ali kroga
osebnih znancev“
• Z nakupom originalnega CD-ja še ni pridobljena
pravica za javno predvajanje
• Himna Republike Slovenije je izvzeta

KAJ OMOGOČA SAZAS?
• Uporabniku – z izdajo dovoljenja:
dostop do zakonite uporabe celotnega svetovnega
glasbenega repertoarja na enem mestu po enotni
ceni
• Avtorju – izplačilo avtorskega honorarja:
delitev zbranih nadomestil po dejanski uporabi in
vnaprej določenih pravilih delitve

AVTOR vs. IZVAJALEC
• Avtor/-ji (skladatelj, pisec besedil) - glasbena
avtorska pravica
• Izvajalec (glasbenik, pevec, producent, dirigent...) sorodne pravice (Zavod IPF)
– sorodne pravice - nadomestilo za izgubljeni zaslužek
fonogramski industriji in izvajalcem del na prvotnem zapisu
na fonogramih

• S plačilom honorarja nastopajočim / izvajalcem NI
plačano tudi nadomestilo za avtorje glasbe

AVTOR, KI JE HKRATI IZVAJALEC
• ZKUASP dovoljuje izjemo od obveznega
kolektivnega upravljanja: izvajalec, ki je nastopajoči
na javni prireditvi in hkrati 100 % avtor in imetnik
vseh pravic na izvedenih delih
– tudi v takem primeru je potrebno obvestiti Združenje
SAZAS z obrazcem IUAP

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA JAVNE
PRIREDITVE
•

Pravočasna prijava prireditve Združenju SAZAS (47. člen ZKUASP):
– vsaj 8 dni pred izvedbo prireditve ali
– vsaj 30 dni pred izvedbo dobrodelne prireditve
– PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA JAVNO IZVAJANJE GLASBENIH DEL NA KONCERIH IN
DRUGIJ JAVNIH PRIREDITVAH

•

Najkasneje 15 dni po prireditvi (48. člen ZKUASP):
– spored izvedenih del
– finančne osnove (neto prihodki, bruto honorar izvajalcev, št. obiskovalcev)

•

Izjeme:
– organizatorji s sklenjenimi stalnimi / letnimi dovoljenji: do 15. dne tekočega
meseca za prireditve preteklega meseca pošljejo le spored izvedenih del in
finančne osnove – brez predhodne prijave prireditve;
– 49. člen ZASP: za namene pouka je uporaba glasbenih avtorskih del brezplačna.

Urejene obveznosti omogočajo znižano plačilo AN.

ZDRUŽENJE SAZAS PO PREJEMU VAŠIH
OBRAZCEV …
Pregleda celotno dokumentacijo:
• pravočasnost prejetih obrazcev
• urejenost preteklih obveznosti organizatorja
• uporaba repertoarja
– uporaba zaščitenega / nezaščitenega repertoarja
– določitev tipa prireditve

• izstavitev računa za uporabo zaščitenega
repertoarja
Izpolnjene vse vaše obveznosti – 10 % znižano AN!

Svetujemo vam na:
E: sazas@sazas.org ali percepcija@sazas.org
T: 01/423–81–10

HVALA ZA VAŠO POZORNOST.

