
I I .  P O S E B N I  D E L  S P O R A Z U M A  

TARIFA ZAMP ZA UPORABO VAROVANIH DEL 

1. Razlaga meril za odmero tarife oziroma nadomestila 
a) S pojmom »uporabna površina« se razume dejanski obseg poslovnega prostora 

uporabnika (m2), na katerem se predvaja oziroma sliši, vidi ali kako drugače 
učinkovito zaznava varovano delo. 

b) Pojem »R« pomeni radio napravo ali drugo podobno napravo. 
c) S pojmom »TV« se razume televizor (tudi TV napravo) ali drugo podobno napravo. 
d) Pojem »F« pomeni CD-player, MP-3 player, kasetofon, napravo za predvajanje 

videogramov (npr. DVD) ali drugo podobno napravo. 
e) S pojmom »ZV« se razume zvočnik ali drugo podobno napravo. 
f) Za »ločeni prostor« po tem sporazumu velja tisti prostor, v katerem uporabnik 

priobčuje javnosti varovana dela iz repertoarja ZAMP poleg osnovnega prostora, v 
katerem se nahaja ena ali več avdiovizualnih naprav. Ločeni prostor(i) in osnovni 
prostor navadno tvorijo en sam poslovni prostor. V kolikor se nahaja v ločenem 
prostoru še dodatna avdiovizualna naprava, se tarifa za to napravo prišteje 
preostalim tarifam, vendar ob upoštevanju pogojev iz točke g) in drugih določil tega 
sporazuma. 

g) Zneski tarif veljajo za vsako avdiovizualno napravo posebej in se praviloma 
seštevajo, razen v primeru seštevka treh avdiovizualnih naprav, označenih z R, TV in 
F. V tem primeru je seštevek tarif teh treh naprav posebej določen (gl. pod R, TV in 
F). Tarifa za zvočnik se pod določenimi pogoji (gl. **) prišteva znesku tarif za 
avdiovizualne naprave. V primeru, da je v znesku za avdiovizualne naprave všteto še 
nadomestilo za avdiovizualno napravo iz ločenega prostora, se tarifa za zvočnik iz 
tega ločenega prostora ne obračuna (velja za uporabnike pod toč. 2 in 3). 

h) V smislu poenostavitve izražanja za »obrtne dejavnosti« po tej tarifi veljajo obrtne in 
obrti podobne dejavnosti, ki se opravljajo v poslovnih prostorih uporabnikov, kot npr. 
gostinski obrati, prodajalni prostori uporabnikov, frizerski in kozmetični saloni, 
obratovalnice in delavnice in podobno. Ravno tako pojem »obrtne dejavnosti« 
zaobsega vse, s tem sporazumom določene gospodarske dejavnosti, ki jih zastopa 
ZTG GZS. Izjemoma se v tarifnih razredih »Mali uporabniki« in »Srednji uporabniki« 
določa posebna tarifa, veljavna za gostinstvo oziroma gostinske obrate. Za delavnico 
in podobne obrtne obratovalnice velja tarifa za obrtne dejavnosti, če je ta prostor 
odprt za javnost oziroma stranke. Nadomestila od naprav v sobi v hotelu, penzionu in 
drugih objektih, namenjenih prenočitvam, se ne obračunavajo. 

i) Zaradi prisotnosti avdiovizualnih naprav v poslovnem prostoru uporabnika se 
domneva, da ta priobčuje javnosti varovana dela skladno s tem sporazumom, razen 
če uporabnik na primeren način ne dokaže nasprotno oziroma drugače. 

2. MALI UPORABNIKI – prostor z uporabno površino do 50 m2 

Naprava Tarifa za obrtne dejavnosti Tarifa za gostinstvo 

1 R 1,75 EUR 2,19 EUR 

1 TV* 1,75 EUR 2,19 EUR 



Naprava Tarifa za obrtne dejavnosti Tarifa za gostinstvo 

1 ZV** 0,44 EUR 0,44 EUR 

1 F 1,09 EUR 1,09 EUR 

R,TV in F 3,95 EUR 4,82 EUR 

* Če je v prostoru video pano se znesek nadomestila poveča za 100%. 

** Štejejo se zvočniki, ki so v ločenem prostoru od prostora z R,TV in F. 

3. SREDNJI UPORABNIKI – prostor z uporabno površino od 51 m2 do 250 m2 

Naprava Tarifa za obrtne dejavnosti Tarifa za gostinstvo 

1 R 2,63 EUR 3,07 EUR 

1 TV* 2,63 EUR 3,07 EUR 

1 ZV** 0,44 EUR 0,44 EUR 

1 F 1,75 EUR 1,75 EUR 

R,TV in F 6,35 EUR 7,23 EUR 

* Če je v prostoru video pano se znesek poveča za 100%. 

** Štejejo se zvočniki, ki so v ločenem prostoru od prostora z R,TV in F.  

4. VELIKI UPORABNIKI – prostor z uporabno površino nad 250 m2 

Aparat Enotna tarifa za vse dejavnosti 

1 R 3,51 EUR 

1 TV* 3,51 EUR 

1 ZV** 0,22 EUR 



Aparat Enotna tarifa za vse dejavnosti 

1 F 2,42 EUR 

R,TV in F 9,20 EUR 

* Če je v prostoru video pano se znesek poveča za 100%. 

** Obračuna se tretji in vsak dodatni zvočnik ne glede na to, v katerem prostoru se 
nahaja. 


