Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o.
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
Davčna številka: SI73602434
v nadaljevanju: IPF, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar
in
NAZIV IN ŠIFRA UPORABNIKA
NASLOV
POŠTNA ŠT. IN KRAJ
Davčna številka: ********
v nadaljnjem besedilu: uporabnik, ki ga zastopa ******** ********
dogovorita in skleneta naslednjo
POGODBO O JAVNI PRIOBČITVI FONOGRAMOV št. ********
Uvodna določila
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata:
- da je predmet te pogodbe določitev višine in načina plačila nadomestila ter drugih pogojev za
javno priobčitev fonogramov s strani uporabnika po določbi prvega odstavka 130. člena Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) za pravice, ki jih upravlja IPF kot kolektivna organizacija
na podlagi določb ZASP in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic
(ZKUASP) ter dovoljenja Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za intelektualno lastnino, št.
800 – 9/96, z dne 7. novembra 2000 z dopolnitvami.
- da sta IPF in Trgovinska zbornica Slovenije dne 11.12.2018 podpisali Skupni sporazum o pogojih
in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF za področje trgovskih
centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS št. 81/2018 (v nadaljevanju besedila: Skupni sporazum).
2. člen
Stranki sklepata to pogodbo na podlagi Skupnega sporazuma in za način uporabe varovanih del
določen s Skupnim sporazumom. S to pogodbo se podrobneje ureja odnos med strankama te pogodbe.
Mesečno nadomestilo
3. člen
Stranki s to pogodbo in skladno s Skupnim sporazumom določata višino mesečnega nadomestila za
javno priobčitev fonogramov za prodajne enote uporabnika in z upoštevanjem naslednjih podatkov:
Prodajna enota
1. ********

Ident

Mesečno
nadomestilo v EUR
**,**

TR-18********
Zneski iz tega člena ne vključujejo DDV in se revalorizirajo skladno s Skupnim sporazumom.

Uporabnik je dolžan plačati mesečno nadomestilo v skladu z izstavljenim računom z valuto 15 dni.
4. člen
Uporabniku se vključno z mesecem, v katerem je sklenjena ta pogodba, na vsako mesečno
nadomestilo, določeno v 3. členu te pogodbe, obračuna znižanje v višini 5%.
5. člen
V primeru enkratnega vnaprejšnjega plačila za celo leto se uporabniku prizna tudi znižanje v višini 10
%, pod pogoji določenimi v tem členu.
Znižanje iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabniku prizna, če plača enkratno celoletno
(dvanajstmesečno) nadomestilo do 20.1. tekočega leta.
Uporabnik je upravičen do znižanja iz 1. odstavka tega člena tudi v primeru, v kolikor do 15.12.
tekočega leta posreduje pisno obvestilo IPF, v katerem izrazi željo po enkratnem plačilu celoletnega
(dvanajstmesečnega) nadomestila v naslednjem letu. IPF bo v primeru prejema pisnega obvestila
uporabniku izstavil račun do 15.1. naslednjega leta z valuto plačila 15 dni.
Znižanje določeno v prejšnjem odstavku se uporabniku prizna le, v kolikor uporabnik na račun IPF
najkasneje do valute plačila, določene na izdanem računu, vplača celoletno nadomestilo, v nasprotnem
uporabnik do znižanja ni upravičen in se mu naknadno izstavi dodatni račun (poračun) do polnega
zneska brez upoštevanja znižanja po tem členu.
V primeru, da bo uporabnik prenehal uporabljati fonograme pred iztekom vnaprej plačanega
celoletnega (dvanajstmesečnega) obdobja, se uporabniku za obdobje neuporabe vrne sorazmeren del
plačanega nadomestila, pri čemer uporabnik v tem primeru ni upravičen do znižanja iz 1. odstavka tega
člena in se pri obračunu celoletnega nadomestila znižanje v višini 10% odpravi ter se za obdobje
uporabe upošteva tarifa brez tega znižanja.
6. člen
Posameznemu uporabniku, ki v okviru svoje dejavnosti uporablja fonograme v več prodajnih enotah,
se prizna tudi znižanje nadomestila glede na število posameznih prodajnih enot, in sicer na tri načine,
ki se med seboj izključujejo:
1. od 10 do 20 prodajnih enot 2% znižanje ali
2. od 21 do 50 prodajnih enot 4% znižanje ali
3. 51 prodajnih enot in več 6% znižanje.
7. člen
Odstotki znižanj iz 4., 5. in 6. člena te pogodbe se seštevajo in skupaj znašajo največ 21 %.
8. člen
V primeru zamude plačila računa je dolžan uporabnik plačati tudi zakonske zamudne obresti.

9. člen
IPF lahko preverja pravilnost podatkov, ki jih posreduje uporabnik in predstavljajo osnovo za odmero
nadomestila.
Če se ugotovi, da podatki za odmero nadomestila določeni s to pogodbo ne ustrezajo dejanskemu
stanju, ali pa so neresnični, lahko IPF odmeri uporabniku nadomestilo po razpoložljivih podatkih.
Uporabnik se obvezuje, da bo IPF takoj pisno obvestil o vseh spremembah, ki vplivajo na višino
nadomestila, določenega v 3. členu te pogodbe.
10. člen
Če uporabnik preneha javno priobčevati fonograme, je dolžan to pogodbo pisno odpovedati in
poravnati svoje obveznosti do IPF, ki se obračunajo vključno z mesecem, v katerem je IPF prejel pisno
odpoved s strani uporabnika.
Če uporabnik preneha javno priobčevati fonograme, pogodbe pa ne odpove, je IPF upravičen od
uporabnika zahtevati plačilo nadomestila po tej pogodbi vse do prejema pisne odpovedi pogodbe s
strani uporabnika.
11. člen
V primeru zamude plačila bo IPF poslal uporabniku opomin. Če uporabnik zamudi s plačilom
nadomestila za več kot 90 dni, lahko IPF odstopi od te pogodbe, pri čemer uporabniku prenehajo vse
ugodnosti, ki jih je imel po tej pogodbi.
Uporabnik, ki mu je bila pogodba iz razlogov prejšnjega odstavka odpovedana, je dolžan plačati vse
zapadle račune s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
12. člen
Na podlagi te pogodbe lahko uporabnik javno priobčuje le zakonito pridobljene fonograme.
13. člen
Pogodba je veljavno sklenjena z dnem podpisa obeh strank, nadomestilo pa se v skladu z določili te
pogodbe uporabnik zaveže plačati za obdobje od 1.1.2019 dalje, kar bo IPF upošteval v prvem izdanem
računu.
14. člen
Za razmerja med strankama, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Skupnega sporazuma.
V primeru sklenitve novega skupnega sporazuma ali v primeru pravnomočne določitve nove tarife z
odločbo Sveta za avtorsko pravo ali v primeru določitve nove tarife na drug z zakonom določen način
ta pogodba preneha veljati. Pogodba preneha veljati z dnem, ko se začne uporabljati nov skupni
sporazum ali odločba Sveta za avtorsko pravo ali nova tarifa določena z zakonom.
15. člen
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

16. člen
Spremembe in dopolnitve pogodbe so veljavne le v pisni obliki.
17. člen
Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
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Podpis uporabnika:
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