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IPF, ko.
sntallrnsKa cesta I)1,
1000 Liubljana,
Davdna Stevifka: Sl '13602434,

ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Llribar
(v nadaljevanju: IPP'),

2. Firma:
Poslovni naslov:
Poita:
Davtna Steviika:

ki ga zastopa
(v nadaljevanju: operater oz uporabnik),

dosovorila in skleneta

POCODBO O POGOJIH UPORABE F'ONOGRAMOV PRI RETRANSMISIJI TV IN
RADI.ISKIH PROGRAMOV V PONUDBI OPERATERJA

WODNE UGOTOVITVE

l. dlen

Pogodbenika uvodoma kot nesporno ugolavljata:
- da opemter na ozemlju Republike Slovenije pri svoji dejavnosti retransmilim (v nadaljevanju

besedila tudi: razsirja) radijske in TV programe, v katerih so uporabljeni fonogrami, ki na
podlagi veljavne avtoNke zakonodaje uzivajo zaddito;

- daje IPF kolektivna organizacij4 ki na podlagi dovolienja Urada RS za intelektualno lastnino
(v nadaljevanju besedila: Urad) St. 800-9196 z dne'1 . I 1 . 2000 za kolektivno uveljavljanje pravic
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih ler sklepa 51. 800-26/2 z dne 30. 5. 2002
o popravku pomol v dovoljenju 51. 800-9/96 (v nadaljevanju besedila: dovoijenje Urada) na
obmodj u Republike Slovenije kolektivno uveljavlja sorodne pravice domadih in lujih izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov na Ze objavljenih fonogramilr;

- daje bil med IPF in reprezentativnima zdruZenjema uporabnikov, ki zastopala kabelske in IP'fV
operaterjc, v skladu s 44. dlenom Zakona o koleklivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic
(ZKUASP) dne I 1.7.201 8 sklenjen Skupni sporazum za doloditev pogojev in viSjne nadomestil
za uporabo fonogramov pd retraDsmisiji radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih
in IPTV operaterj ev, ki je bil objavlje n v Uradnem listu RS St. 48/2018 z dne I 3.7.20 | 8 in se je
pridel uporabljati I.8.2018 (v nadaljevanju besedila: Sporazum);

- da se s Sporazurnom doloda tarifa za upombo fonogramov iz rcpcrtoarja IPF pri dejavnosti
retransmisiie radijskih in tv programov.

Pogodbenika sta sporazumna, da ta pogodba ureja tudi radiodifumo relransrnisijo oziroma oddajanje
infb in oglasnih vscbin, katerih izdaiatelj )e operater, in so namenjene samopromociji operaterja, in
lastnih vsebin, ki jih za namen sarnopromocije oddaja preko info kanala operaterja.

OBRACUNAVANJE NADOMESTILA

2- Elen
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Pogodbenika se dogovorila, da predstavUa obradunsko enoto po tej pogodbi vsak posamezni aktivni
natodniSki plikljudek.

IPF bo opcraterj u za uporabo fonogranrov v radij skih in TV programih, kijih pri svoji dejavnosti razSirja

operater, zaradunal nreseino nadontcstilo gledc na itevilo oblaiunskih enol, brez upoStevanja itevila
radijskih in TV programov, kijih operater razsirja pri svoji dejavnosli, pri demer-vrednost na obraaunsko

cnoto/aktivni prikljuiek v posameznem letu znaia:

x EUR./posameze n prikliudek /mesec v letu
0,039 2018
0.052 20t9
0.065 2020
0.07E 2021
0,09t 2022
0,0975 2023

in naDrel

Na nadomestilo, dolodeno v pledhodnem odstavku tc pogodbe, se operate]ju v skladu s 3. todko 4.

odstavka 44- dlcna ZKUASP in v skladu z doioibami Sporazuma obtadunavajo zviianja in zni2anja, kot
so oprcdeljena v nadaljevanju te pogodbe, in pod pogoji, ki so dolodeni v tej pogodbi (3., 4 in 5. ilen te

pogodbe).

Aktivni prikljudekje veljavno pogodbeno razmerje med operaterjcrt in kondnim narodnikom, katel€ga
pledmet je raz5irjanje TV in radijskih programov.

Nadomestilo se obraduna mesetno glede na povpreeno stevilo alctivnib prikljudkov v zadevnem mesecu

(tj. se5tevek aktivnih pnkljudkov na prvi in zadnji dan v nresecu. deljeno z dve).

Za polr€be doloaanja Stevila akrivnih prikljuakov se operaterjevo omogoianje kontnemu narodnikr.l, da

uporablja storiivc na podlagi sklenjenega naroEniSkega razmerja na na.iv€d p€tih dodatnih napravah (npr.

nobilni telefon, radunalnik, televizija), vsteje v obstojeli aktivni prikljudek. V kolikor operater svojim
narodnikom dovoljuje razii{anje pr ogramskega signala na ved kot 5 (pet) dodatnih enot, ki omogodajo

splemljanje vsebine TV in radijskih programov, in operater takemu naroaniku za to dodatno zaraaunava,

se nadomestiio iz 1e pogodbe za tak aklivni prikljudek poveda propotcionalno glede na viSji znesek

narodnine, kijo operater zaradunava narodniku za sprenrljanje vsebine TV in radijskih programov na 6.

(Scsti) in naslednjih dodatnih napravah gledc na sicerlnjo ceno svoje storitve za do najved 5 (pet)

dodatnih naprav.

I'ri hotelih in ostalih nastanitvenih objektih se kot Stevilo aktivnih plikljuikov upoiteva Stevilo sob, v
katerih je gostom omogodeno sprenrljanje TV in radijskih programov pteko televizorja, pontnoZeno z
deleZem povpredne zasedenosti sob v slovenskih hotelih v preteklem koledarskem letu, ki ga izdqia

Statislidni urad RS, oziroma v primcru izostanka taKne objave s strani Stalistidnega urada RS drug

ustrezcn organ.

OKOLISETNE I'PORABE. ZARADI KATERTH SE PLAdIU) NADOMESTILA ZNIZA,
ZVISA ALI OPROSTI

3. tlen

ae operater s to pogodbo ni u|edil razmerja z IPF v roku 3 (t[eh) lnesecev od zadetka uporabe Sporazuma
(j. do 1. I I .?018). oziroma ie s to pogodbo ni uredil razmerja z IPF v roku 3 (trch) rnesecev od iraeetka

raz5irjanja TV in radijskih prograrnov, deje opelater z razSirjanjem TV in radijskih progamov zadel po

uveljavitvi Sporazuma, se ope|aterju nalozi zviSanje nadomestila tz2. alena te pogodbe za 30,7 Vo.
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Ce operater ni sklenil te pogodbe z IPF v I (fch) mesccih od zadetka uporabe Spolazurna (tj. do
| .1 I .20 | 8) ozironra v 3 (trclr) mesecih od zadetka razii{anja TV in radijskih programov, zviianje iz
prvega odsavka tega dlena za operaterja velja ie prvih l2 mesecev po sklenilvi ae pogodbe. Po preteku
l2 (dvanajslih) mesecev od sklenitve te pogodbe je opelater na podlagi pisne vlogc upraviden do

ukinitve oziroma plerreharrja zvi5arrja nadonrcstila iz pruega odstavka tega 6lena.

4. ilen

Pogodbcni stranki sta sporazunrni. da je op€mlef v dasu, ko je dlan reprezentativnega zdruZenja
operaterjcv, upraviden da 7 ,'7 

o/o znii:anja nadonrestila iz 2. dlena te pogodbe. Zniianjeje dolodeno zaradi
vloge, ki jo reprezentativno zdruzenje opEvlja pLi sklepanju in lzvajanju Spomzuma, Operaler se ob
vsaki spremenrbi svojega dlanstva v zdluZcnju zavezuje pozvati zdruZenie operaterjcv, da o nastali
sprernembi obvesli lPF.

5. dlen

Operaterju sc nadomestilo iz 2. ilena te pogodbe zvila za 23,1 7o v primeru, da ne pladuje redno
nresednega nadon:estila.

Neledno pladevanje nadomestila po prejinjcrn odstavku tega dlena pomeni, da operater v zadnjih l2
(dvanajstih) rncscciir zanrudi rok (valuto) pladila ved kot 3-(ni) krat jn hkati za vea kot l5 (pelnajst)
dnl.

V kolikor operaler kljub prcjemu pisnega opornina IPF-a v zadnjih l2 (dvanajstih) Inesccih zamudi rok
pladila vea kot trikrat in hkrati za ved kot 1 5 (petnajsl) dni. se zvilanje po terr alenu uveljavi z naslednjirn
mesece|l po ugotovljeni krsitvi. Operater lahko s pisno vlogo ponovno uveljavi ukinitev oziron']a
prenehanjc zviSanja nadonrestila iz tega dlena po pr€tcku l2 (dvanajstih) mesecev od uveljavitve
r.vi5anja nadonrcstila naprej, v kolikor v teh l2 (dvanajstih) lncsecih niso izgrlnjeni pogoji za neredno
pladevanje nadonrestila po prejSnjem odslavku tega elena.

6. ilen

Cc sta v skladu s to pogodbo in Sporazumonr odstotka zvisanj iz 3. in 5. dlena le pogodbe uveliavljcna,
se seitevata in lahko znasata skupaj najvei 53,8 o/o od nadornestila iz 2. dlena te pogodbe.
Zvisanja nadonrestila iz 5., 8. in 9. dlena se ne sestevajo in se sodasno obradunajo najved enkrat.

PLAEILO NADOMESTILA IN DDV

7. elen

IPF bo ladune z valulo 30 (trides€O dri izdajal opelaterju do vsakega zaddcga dne v mesecu za pretekli
n'!escc. V p mcru zanlude s pladilom lahko IPF operaterju zaraduna zakonsko dolodene zamudne
obresti.

Vsa nadonrcstila, doloiena po tej pogodbi, so opredeljena v neto vrcdnostil't, zaradi desar je polrebno
nanie nliSteti 5e zncsek davka na dodano vlednost.

POROEANJE

8. tlen



Operater s podpisom te pogodbe izrccno izjavlja, da ima v dasu podpisa te pogodbe
prikljudkov.

aktivnih

Operaterje dolZan tnesedno do 20. (dvajsetega) v mesecu IPF sporoditi Stevilo ahivnih prikljudkov, ki
jih je upravljal v pretcklem mesecu. Neizpolnjevanje doloinosti poroianja pomeni krSilev dolodil
pogodbe.

V prineru, da operaler kljub prejemu pisnega opomina IPF tri mesece zapored ne sporoii podatkov iz
pwega odstavka tega dlena, za taksnega operaterja velja enako zviSanje nadomestila pod enakimi pogoj i,
kotje dolodeno v 5. dlenu te pogodbe. a'e operater podatka o Stevjlu aktivnih plikljudkov ne sporodi, se

pri obradunu upoStevajo podatki, ki jih je opera(er sporodil nazadnje, po prejemu pmvilnih podatkov pa

se opmvi pomdun za molebitno razliko v Stevilu aktivnih prikljudkov za prelekle mesece.

ee operater svojim naroinikom omogoda spremljauje TV in radijskih programov na ved kot 5 (petih)
dodatnih napravah in za to zaradunava viSjo narodnino za aktivni prikljudek, poroda IPF v enakem roku
tudi Stevifo takSnih aktivnih prikljudkov in delci, z,a katerega je bila naroanina na taksne aktivne
prikljuike poviiana glede na sicerinjo ceno njegove storitve za do vkljudno 5 (pet) dodatnih naprav.

PREVERJANJE POROCIL

9. dlen

Pogodbenika se dogovolita, da ima tPF pfavico pr€verjati pravilnost podatkov o Stevilu aktivnih
prikljutkov.

V prirreru, daje za preveritev Stevila aktivnih prikljuikoy polreben pregled knjigovodskib listin in s

tem prldobitev kateregakoli podatka, kije potreben za pravilno doloditev nadomestila, mora IPF svojo
2?htevo sporoditi operaterju, ta pa mora postavljenemu neodvisnemu revimrju po izbiri IPF v 15

(petnajstih) dneh omogoditi dostop do vseh potrcbnih knjigovodskih listin ter mu omogoditi neoviran
pregled, preverilev in primerjavo. Pogodbenika se 2e ob podpisu te pogodbe dogovorita, da veljajo vse
listine in podatki, pridobljeni s takim pregledorn, za poslovno skrivnost in se v odsotnosti drugadne
oznake zaupnosti pri operaterju Steje, da so oznadeni s stopnjo zaupno. Operater ima nroZnost zavmiti
izbranega revizo{a, 6e gre za osebo, ki pri operaterju vzbuja dvom v neodvisnost ali strokovnost. V
takinen primeru revizorja dolotita operater in IPF skupaj oz. de operater ne sodeluje pri izbiri revizo{a
in v roku l5 (petnajst) dni od zavmitve ne prcdlaga IPF-u vsaj 3 (tri) rcvizorje, izmed katcrih rcvizorja
izbere IPF, drugega revizorja lahko enostransko dolodi II,F-

Pogodbenika se dogovorit4 da bo operater v primeru, da bi se listine, ki se revidirajo, nahajale v obliki,
ki glede na znanje ali tchnidno usposobljenost rcvizorja, ki izvaja pregled, niso dostopne oz. jih ne ma
ali ne more sam pridobiti ali pregledovati, priskrbel listine v obliki, ki bo revizorju znana oz. jih bo
revizor lahko uporabljal na nadin, s katerim je seznanjen, ali pa bo revizorju dovolil sodelovanje
strokovno usposobljene osebe po izbiri revizoda, s kalerim pa se operater iahko dogovori tudi, da osebo,
ki bo revizorju otnogodila vpogled v potrebne listine, priskbi operater sanr.

Operater mora revizorju zagotoviti pogoje, ki so obidajno potrebni za izvedbo plegleda.

Stroike pregleda ali dela revizorja in strokovno usposobljcne osebe nosi IPF.

V primeru, da se izkaTe. da so bili podatki, ki j ih je posredoval operater, napadni ali nepopolni in je bilo
dolodeno nresctno rradonrestilo iz tega razloga za vcd kot 4 (stili) odstotke niZje od nadomestila. ki bi
bilo doloieno, de bi bili podatki pravilni a!i popolni. celotJre stroike preverjanja nosi operater'.
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IPF bo operaterja pisno obvestil o fezultatih pregleda, operater pa bo inrel moznost, da na ugotovitve
poda pdpornbe v roku 30 (trideset) dni od prejema obvestila.

Postopek pregleda ir ugoaovitve ne omejujejo pogodbenikov pri uveljavljanju in zaititi njunih pravic
pred pristojnim sodistern ali v morebitnem drugem postopku.

Pogodbenika se dogovorita, da tro IPF v prirnelu, da bo na verodostojen in nedvoun'ren naiin odkril
nepravilnosti glede porodanih podatkov, na podlagi katcrih operaterju obradunava meseino nadomestilo
po tej pogodbi, o tem pisno ol)vestil opemterja in samodejno sprenrenil tudi viSino nadomestila glede na
pravitno Stevilo ugotovljenih aktivnih prikljudkov. ee bo pravilno itevilo aktivnih prikljudkov za vcd
kot 4 (stili) % viSje od tislega, ki ga bo IPF-u za potrebe obraduna mesednega nadomestila sporoail
operater, sta sh-anki pogodbe soglasni, da gre v tem primeru za k5itev pogodbe po 5. dlenu ie pogodbe
s posledicami zi opcraterja po trctjem odstavku 5. dlena te pogodbe.

POSLOVNA SKRIVNOST

10. dlen

Za poslovno skrivnosl ilejejo podatki in dokumenlacija, ki se nanaiajo na predmet pogodbe in tudi vsi
ostali podatki, s katerirni se IPF seznani pri izvrievznju te pogodbe {npr. podatek o Stevilu oper aterjevih
aklivnih prikljudkov). Za poslovno skrivnost se v vsakem primeru Stejejo tudi podatki in dokumentacija,
za kateroje oditno, da bi nastala 5koda, de bi zanjo iz,vedela nepoobla5iena oseba. Za poslovno skrivnost
ne itejejo podatki in dokumentacija. kijejavno objavljena na podlagi zakona ali doloib Sporazuma.

Pooblaltene osebe in drugi delavci IPF. ki imajo dostop do poslovnih skrivnosti, v nobcncnr primeru ne
smejo brez izrecnega dovoljenja pooblaidene osebe operalerja o teh podarkih in dokumentaciji
seznanjati ali obvesiati drugih oseb, razen oseb, ki nrorajo biti z njo semanjene po sluibeni dolznosti
zaradi izvr5evanja te pogodbe.

IPF se zavezuje, da bo svoje delavce in druge osebe, vkljudene v izvedbo dela po te.i pogodbi, zavezal k
varovanju poslovnih skJivnosti ter da bo zagotovil, da se s podatki ne bodo seznanile druge osebc.

Poslovna skrivnost se mora varovati tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe do prekiica s strani
opcruterja oziroma dokler podatki, ki so poslovna skrivnost, ne postanejojavno dosropnj brez krsitve te
dolodbe ali katerekoli druge dolodtre o varovanju poslovnih skrivnosti-

ODPOVIDPOGODBE

IL dlen

Opemter lahko pogodbo odpove kadarkoli brez oblazloZitve in odpovednega roka.

TRAJANJE POGODBE

12. dlen

Ta pogodba se za operaterja, ki na dan uvcljavitve Sporazuma Ze opravlja dejavnost lazSirjanja radijskih
in TV ploglamov, sklepa za nedoloden das od dneva, ko.jo podpiSeta obe pogodbeni stfanki, uporablja
pa se od l aygusla 201 8. Prvi radun po tej pogodbi bo IPF izslavil operaterju v septembru 2018 (ali
pozncje) za rnesec avgust 2018.

\ i\ \l/\\lI,\y ;\



Za opentet)a, ki je plidel opravljati dejavnost radirjanja radlskih in TV programov po uveljavitvi
Sporazuma, se la pogodba sklepa za nedoloten das od dneva, ko.jo podpiseta obe pogodbeni stranki,
uporablja pa s€ od zadetka opravljanja dejavnosti raziirjanja radijskih in TV programov, Takemu
op€raterju se na prvem radunu po zadetku veljavnosti pogodbe obmauna nadomestilo za mesece od
pritetka opravljanja dejavnosti raz5irjanja mdijskih in l'V programov, v kolikor pred podpisom pogodbe
nadornestila ie niso bila obratunana.

13. dlen

Pogodbenika sta soglasna, da ta pogodba preneha veljati, ie pride do uveljavitve novega skupnega
sporazuma oziroma do uveljaviwe odlodbe Sveta za a\4orsko pravo, s katero bi se Sporazum nadomestil
oziroma do spremembe tarife na drug z zakonom doloden Dadin. Pogodba se v teln primeru preneha

uporabljati z dnem, ko se uveljavi novi skupni sporazum ozirotna uveljavi odloiba Sveta za altorsko
pravo oziroina uveljavi sprememba tarife na drug z zakonom doloden naiin.

Obveznost operaterja po tej pogodbi do IPF preneha tudi v primeru prenehanja dovoljenja Urada. in v
drugih, z zakonom dolodenih primerih.

Ce operater preneha z opravljanjern de.javnosti, zaladi katere je obvezan plaeevati nadomestilo po tej
pogodbi, njegova obveznost po tej pogodbi prcneha. Operaterje dolian o tem obvesliti IPF najkasneje
v roku enega meseca po prenehanju, v nasprotnem primeru nosi morebilne stroSke, ki bi TPF na.stali

zaradi prepoznega obvestila.

USKLAJDVANJE NADOMESTILA Z INDEKSOM RASTI CEN

14. tlen

Pogodbenika sta soglasna, da se denarne vrednosti iz Ie pogodbe letno, praviloma januarja (zadensi z
januarjem 2024 na preteklo lelo 2023 in tako srniselno naprej), usklajujejo z indeksom rasli cen

Zivljenjskih potrebiiin, ki ga objavlja Statistidni urad RS za preteklo leto, pri demer se IPF zaveze tako
valorizirane vrednosti po vsakokatni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu RS in zaano nove vrednosti
veljati za prvi naslednji mesec po objavi v Uradnern Iislu.

VISJA sILA

15. dlen

Nobena pogodbena stranka ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti iz pogodbe, ki bi nastala zaradi
viSje sile. V pdmeru, da katera od pogodbenih strank svoje obveznosti iz pogodbe ne more izpolniti
zaradi visje sile, je dolzna o tem nemudoma obveslili nasprotno pogodbeno stranko, pri demer mora v
obvestilu podrotro navesti tudi vzrok viSje sile.

ViSja sila so tisti ncpredvidljivi in nepridakovani dogodki, ki niso odvisni od volje pogodbene stmnke
in jih stranka ni mogla ali nrorala pridakovati, prcprediti in odkloniti (npr. naravne nesreae, stavke,
vojne...)-

Morcbitni pogodbeni roki za izpolnitev obveznosti se v primeru nastanka vi5je sile podalj5ajo najmanj
za das trajanja viSje sile, v kolikorje izpolnitev Se mogoda in smisclna.

VARSTVO PRED ZAHTEVKI

to_ cten

,ru t,),.
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Pogodbcni stranki sta soglasni, da se s to pogodbo urcja zgolj materiaha pavica retransmisije del iz
repertoarja lPF, k.o. v skladu z veljavnim dovoljenjem Urada, Sporazumom in to pogodbo, ne pa tudi
nadomestila in honorarji za morebitne pravice, ki zahtevajo izrecno dovoljenje imetnikov pravic in se

ne upravljajo kolektivno, oziroma se ne upravljajo preko lPF, ko.

V okviru ornejitev iz prejsnjega odstavka IPF prevzema jarnaevanje za vse tiste zahtevke, ki bijih retje
osebe naslovile na operaterja- vendar pod pogojem, da inra operater pladana vsa zapadla nadolnestila do
IPF.

V skladu z zavezo iz plejlnjega odstavka se IPF zaveie, da bo postavitelja takega zahievka netnudoma,

najpozneje pa v roku 8 dni po posredovanju zahtevka obvestil o tem, da na pasivni strani prevzema

legitirnacijo za iak ahlevek, obenem pa se zave2e v morebitnem postopku zoper operaterja nastopiti

kot stranski intervenient oziroma aktivno sodelovati v po$opku na strani operaterjq ter mu povmiti vse

stroike, ki bi nastali v tem postopku, kolikor siroSki ne bodo naslali zaradi neupravitenega ravnanja

operaterja.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se zaveza po povrnitvi stroikov iz prejlnjega odstavka ne nanaia

na pladilo zahtevkov, za katere IPF zaradi neupravidenega ravnanja operaterja (npr. prepoznega

obvestila o prejetem zahlevku) ni mogel sodelovati v postopku, pod pogojem, da bi sod€lovanje IPF v
postopku prepredilo nastanek taksnih strolkov.

KONdNE DOLOEBE

17. llen

Pogodbenika bosta skusala vse spore, ki bi utegnili iz\ftati iz te pogodbe, resevati sporazumno, v
primeru nereiljivih nesoglasij pa bo o sporu odloCalo pristojno sodi5Ee v Ljubljani.

18. dlen

Pogodbaj6 sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsak od Pogodbenikov po en izvod.

V Ljubljani, dne

IPF [operater]

dne


