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23 Uradni list RS, št. 23/2007
z dne 16. 3. 2007
1120. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih fonogramov iz repertoarja Zavoda IPF v dejavnosti lokalnih, regionalnih, študentskih in nepridobitnih lokalnih,
regionalnih in študentskih televizijskih programov ter višini nadomestil za njihovo uporabo, Stran 2804.

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalec in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gregor Štibernik, (v nadaljevanju IPF) in

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, ki jo zastopa začasni predsednik Samo Hribar Milič, (v nadaljevanju Združenje)
dogovorita in skleneta

SKUPNI SPORAZUM
o pogojih in načinih uporabe varovanih fonogramov iz repertoarja Zavoda IPF v dejavnosti lokalnih, regionalnih,
študentskih in nepridobitnih lokalnih, regionalnih in študentskih televizijskih programov ter višini nadomestil za
njihovo uporabo

I.

Na strani Gospodarske zbornice Slovenije po pooblastilu začasnega predsednika zastopa interese Združenje radiodifuznih medijev v okviru Zbornice založništva, knjigotrštva,
grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev pri Gospodarski Zbornici Slovenije Irena Brglez, v. d. direktorica Zbornice založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiodifuznih
medijev.

II.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se tarifa za uporabo komercialnih fonogramov v televizijskih programih, za katere se sklepa ta sporazum, določi tako, da se od vseh
prihodkov izdajatelja programa, ustvarjene v preteklem bilančnem letu, vključno s prihodki trženja oglasnega prostora v programu izdajatelja, tudi če ga trži tretja oseba, in
morebitnimi kompenzacijami ter prihodki, ustvarjenimi z lastno produkcijo, kolikor cena produkcije ne zajema tudi objave izdelka v programu izdajatelja ali osebe, ki izdelek naroči,
kupi, najame ali pridobi z namenom javne priobčitve, plača nadomestilo glede na delež, ki ga v programu izdajatelja predstavlja glasba s fonogramov, izdanih v komercialne
namene, vendar ne več kot 1,5% prihodkov iz te točke sporazuma.

III.

IPF bo članom Združenja, ki bodo najpozneje v 45 dneh po podpisu tega sporazuma z IPF podpisali individualno pogodbo o pogojih uporabe komercialnih fonogramov v svoji
TV dejavnosti:
– obračunaval nadomestilo v višini 0,75% prihodkov iz II. točke sporazuma (to je 50% od tarife iz člena II. tega sporazuma),
– priznaval poseben popust za poročanje o uporabljenih komercialnih fonogramih v rokih in na način, kot bo to določeno s pogodbami o pogojih uporabe komercialnih
fonogramov v programih članov Združenja, v višini 3% od mesečnega računa posamezne članice,
– tistim članom, ki bodo v roku poravnavali svoje obveznosti do IPF, priznaval tudi boniteto v obliki cassa sconta v višini 5% od mesečnega računa posamezne članice.
Podpisnika se dogovorita, da IPF po preteku roka iz prejšnjega odstavka oziroma 45 dni po objavi tega sporazuma v Uradnem listu RS uporabnikom, ki sodijo v kategorijo
lokalnih, regionalnih in študentskih programov, kakor tudi nepridobitnih lokalnih, regionalnih in študentskih programov, ne bo več priznaval popustov in ugodnosti pod ugodnejšimi
pogoji kot tistim, ki bodo pogodbe podpisali v roku iz prejšnje točke.

IV.

V primeru, da IPF krši določilo iz zadnjega odstavka III. člena te pogodbe, je Gospodarski zbornici kot podpisnici tega sporazuma dolžan izplačati pogodbeno kazen v višini
10.000 €.

V.
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Pogodbenika se dogovorita, da je sporazum sklenjen za obdobje 2 let od podpisa, po preteku tega roka pa se njegova veljavnost samodejno podaljšuje vsakokrat za 12
mesecev, če kateri od podpisnikov drugemu podpisniku 4 mesece pred iztekom vsakokratnega obdobja veljavnosti pisno s priporočeno pošto ne izjavi, da odstopa od sporazuma.
IPF se obveže, da bo članom Združenja do izteka njihovih individualnih pogodb za uporabo fonogramov v njihovih programih zagotavljal pogoje v skladu z njihovimi pogodbami,
če člani združenja od teh pogodb tudi po prenehanju tega sporazuma ne bi izrecno odstopili.
Vsak od pogodbenikov mora navesti razlog, če odstopa od sporazuma zaradi kršitev ali ravnanja nasprotne stranke, poleg tega pa mora dati nasprotni stranki pred odstopom
primeren rok za odpravo pomanjkljivosti. Če nasprotna stranka v postavljenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, stopi odstop od sporazuma v veljavo s trenutkom izteka
odpovednega roka, ki teče od trenutka, ko je nasprotna stranka prejela obvestilo o odstopu od sporazuma.

VI.

Ta sporazum je sklenjen v 3 enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po enega, en izvod pa je namenjen za pristojni organ, ki opravlja nadzor nad delovanjem
kolektivne organizacije.

V Ljubljani, dne 8. marca 2007

Zavod IPF
direktor
Gregor Štibernik l.r.
Zbornica ZKGM
v. d. direktorica
Irena Brglez l.r.

Na vrh
<< Nazaj
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