
 

 

IPF, k.o. 
Šmartinska cesta 152 
1000 Ljubljana 
 
Šifra uporabnika:    

   

  

  

  

 
 

 
Ljubljana,  

 

Spoštovani, 

na podlagi posredovanih podatkov smo pripravili pogodbo, ki vam jo pošiljamo v prilogi. 

Prosimo vas, da oba izvoda podpišete in vrnete na naš naslov v evidentiranje in podpis. Vaš 
izvod vam bomo nato poslali po pošti. 

Če imate glede pogodbe še kakšno vprašanje, lahko pišete na zgornji naslov ali na 
uporabnik@ipf.si. Lahko pa nas tudi pokličete na 01-52-72-930 v času uradnih ur. 

Lepo pozdravljeni! 

 

Miha Šinkovec 
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ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZVAJALCEV IN PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV 

SLOVENIJE, k.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ID: SI73602434,  

ki ga zastopa direktor Gregor Štibernik,  

(v nadaljevanju IPF) 

 

in 

 

   

  

  

  

matična številka:   

davčna številka:   

ki ga zastopa ___________________________________________________ 

(v nadaljevanju uporabnik) 

 

 

 

POGODBO O POGOJIH PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO VAROVANIH DEL IZ 
REPERTOARJA IPF, K.O. NA INTERNETU 

 

I. 

Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata: 

 

 da je IPF, k.o. od Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino pridobil dovoljenje za 
kolektivno uveljavljanje pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov,  

 da je IPF, k.o. na svoji seji dne 16.12.2004 sprejel Tarifo IPF, k.o. za uporabo glasbenih 
posnetkov na internetu (v nadaljevanju: Tarifa),  

 da Uporabnik predvaja glasbene posnetke na komercialni spletni strani,  
 da Uporabnik na internetni strani, ki jih izdaja, uporablja komercialno izdane fonograme 

oz. glasbene posnetke.  
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II. 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v skladu s Tarifo mesečno nadomestilo za uporabo 
varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za uporabo glasbenih posnetkov na internetu za leto 2015 
določi v višini   EUR. Nadomestilo se v skladu s Tarifo usklajuje z uradnimi podatki o spremembi 
indeksa življenjskih stroškov praviloma enkrat letno, izjemoma pa tudi v krajših časovnih 
obdobjih. 

 

IPF, k.o. obračuna k temu nadomestilu tudi vsakokratni pripadajoči znesek davka na dodano 
vrednost.  

 

Mesečna nadomestila zapadejo v plačilo vsakega 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Račun 
izstavi IPF, k.o. konec meseca za pretekli mesec.  

 

V primeru zamude je Uporabnik dolžan poravnati tudi zneske nateklih zakonitih zamudnih 
obresti. 

 

III. 

S plačilom zneska iz II. točke pogodbe se šteje, da Uporabnik plačuje nadomestilo za uporabo 
komercialnih fonogramov v obsegu oddajanja, definiranega v II. točki, za poslušalce na ozemlju 
Republike Slovenije. 
 

IV. 

Uporabnik bo IPF, k.o. najpozneje od dneva podpisa pogodbe mesečno obveščal o vseh 
fonogramih iz repertoarja IPF, k.o., ki jih je uporabil v svojih programih, pri čemer se bosta o 
načinu izdelave poročil in podatkih, ki jih morajo ta poročila vsebovati, pogodbeni stranki 
dogovorili naknadno, že zdaj pa se dogovorita, da mora poročilo vsebovati najmanj sledeče 
podatke potrebne za identifikacijo uporabljenih glasbenih posnetkov na internetni strani: 
 

- naslov glasbenega posnetka,  
- ime izvajalca posnetka na fonogramu,  
- ime proizvajalca fonograma oz. založbe,  
- dolžina posnetka,  
- ura in dan posnetka 

 

v primeru posredne uporabe pa ime programa oz. storitve, ki jo je prenašal.   
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Uporabnik bo poročila iz prejšnjega odstavka tega člena v dogovorjeni obliki posredoval IPF, 
k.o. najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, lahko pa tudi bolj pogosto, če se 
pogodbeni stranki tako dogovorita. 

 

V. 

Stranki se dogovorita, da začne ta pogodba veljati, ko ga podpišeta pooblaščeni osebi strank, 
uporablja pa se za čas od   do pisnega preklica.   
 

VI. 

Ta pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
po en izvod. 

 

VII.  

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje 
pristojno sodišče v Ljubljani.  
 

 

 

V Ljubljani,      

 

 

IPF, k.o.               

Direktor Viljem Marjan Hribar       

 


