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Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. 
Argentinska ulica 17 
1000 Ljubljana,  
ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar   
ID št. za DDV: SI73602434 
v nadaljevanju: IPF 
 
in 
 
Firma:  
Sedež:  
Davčna številka:  
Matična številka:  
ki ga zastopa:  
(v nadaljnjem besedilu: zavezanec) 
 
 
dogovorita in skleneta naslednjo 
 
 

POGODBO O JAVNI PRIOBČITVI FONOGRAMOV V KOMERCIALNIH RADIJSKIH PROGRAMIH 
 
 
Uvodna določila 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata: 
 

- da je bila dne 30.7.2021 v Uradnem listu RS št. 125/2021 objavljena pravnomočna odločba 
Sveta za avtorsko pravo št. 31229-1/2014-90 z dne 16.6.2020, ki določa Tarifo o pogojih in 
načinih uporabe fonogramov v komercialnih radijskih programih ter o višini nadomestil za 
njihovo uporabo (v nadaljevanju besedila: Tarifa) in je priloga k tej pogodbi; 

- da je zavezanec izdajatelj, ki z dovoljenjem Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS) za izvajanje radijske dejavnosti v analogni ali 
digitalni tehniki razširja enega ali več v razvid medijev Ministrstva RS za kulturo vpisanih 
komercialnih radijskih programov; 

- da je predmet te pogodbe ureditev razmerja med strankama v skladu s pravicami in z 
obveznostmi, kot so določene s Tarifo in veljavno zakonodajo. 

 
2. člen 

 
Stranki sklepata to pogodbo na podlagi Tarife in za način uporabe varovanih del določen s Tarifo. S to 
pogodbo se podrobneje ureja odnos med strankama te pogodbe. 
 
Zavezanec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je v celoti seznanjen z določili Tarife in določila Tarife v 
celoti razume.  
 

3. člen 
 
Zavezanec izjavlja, da je v trenutku podpisa pogodbe izdajatelj naslednjih komercialnih radijskih 
programov: 

-  
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-  
-  
-  
-  

 
Zavezanec bo IPF takoj obvestil o vseh spremembah, ki vplivajo na višino nadomestila, zlasti tudi o 
spremembah seznama radijskih programov, za katere je zavezanec dolžan plačevati nadomestilo. 
 
Osnova za obračun nadomestila 
 

4. člen 
 
Osnova za obračun nadomestila se določa skladno s Tarifo. 
 

5. člen 
 
Prihodke za določitev osnove za obračun nadomestila po 4. členu Tarife zavezanec ustvarja (ustrezno 
označi; v kolikor zavezanec ustvarja prihodke skupaj z drugim subjektom označi oba kvadratka) 
 

 sam 
 s pomočjo drugega/-ih subjekta/-ov (npr. oglaševalska agencija ali druga pravna ali fizična oseba, 

ki trži oglasni prostor – subjekt za trženje): 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
Zavezanec za plačilo nadomestila lahko prenese tako pravice kot tudi obveznosti, ki jih ima sam na 
temelju prvega odstavka 6. člena Tarife (sporočitev relevantnih poslovnih podatkov in predložitev 
ustrezne dokumentacije v dokaz) na subjekt za trženje. Prav tako lahko zavezanec za plačilo 
nadomestila pooblasti subjekt za trženje, da v njegovem imenu in za njegov račun izvede plačilo 
nadomestila na temelju Tarife. Če ravna tako, mora zavezanec za plačilo nadomestila o tem IPF pisno 
obvestiti.  
 
Ne glede na prejšnji odstavek zavezanec za plačilo nadomestila še naprej nosi vso odgovornost za 
morebitno neizpolnjevanje obveznosti po Tarifi, hkrati pa ga s tem v zvezi zavezuje tudi odgovornost 
za izbiro subjekta za trženje. 
 
Dolžnost predložitve dokumentacije 

6. člen 
 
Zavezanec bo IPF-u podatke za odmero nadomestila posredoval (ustrezno označi): 
 

 kvartalno 
 mesečno 

 
Zavezanec je dolžan IPF pisno posredovati podatke določene v 6. členu Tarife najkasneje 15. dan po 
izteku posameznega kvartala (oziroma 15. dan po izteku posameznega meseca, če je med IPF in 
zavezancem dogovorjeno mesečno poročanje/posredovanje podatkov).  
 
Način plačevanja nadomestila 

7. člen 
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IPF odmeri višino akontacije nadomestila zavezancu na podlagi prejetih podatkov in v skladu s Tarifo 
ter to pogodbo.  
 
IPF bo zavezancu najpozneje do zadnjega dne v mesecu, ki sledi koncu vsakega četrtletja koledarskega 
leta, izdal račun za plačilo zneska akontacije nadomestila. V kolikor je med strankama dogovorjeno 
mesečno poročanje bo IPF račun za plačilo akontacije nadomestila zavezancu izdal najkasneje zadnjega 
dne v mesecu za pretekli mesec.  
 
Če podatki za izračun akontacije nadomestila za preteklo obračunsko obdobje zavezanec ne bo 
posredoval do dne izdaje računa določenega v prejšnjem odstavku, bo IPF pri obračunu akontacije 
nadomestila upošteval zadnje posredovane podatke.  
 
Rok dospelosti posameznega računa stranki dogovorita 15 dni od zavezančevega prejema računa. V 
primeru zamude plačila računa je zavezanec dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.  
 

8. člen 
 
Končni obračun nadomestila oziroma poračun glede na med letom plačane akontacije in dolžnim 
nadomestilom se opravi v roku treh mesecev po izteku zadnjega četrtletja v koledarskem letu. Poračun 
se opravi skladno z 8. členom Tarife. 
 
Pogodbeno znižanje nadomestila 
 

9. člen 
 
Pogodbeni stranki se skladno s 5. členom Tarife dogovorita za dodatno znižanje osnove za obračun 
letnega nadomestila, in sicer v višini: 

a) 10% za plačevanje izdanih računov v roku, navedenem na računu;  
b) 10% za redno in pravočasno posredovanje podatkov in dokumentacije določene v 6. členu 

Tarife v obliki in na način, kot ju določi IPF;  
 
Upravičenost do popusta določenega pod točko a) prejšnjega odstavka se ugotavlja za vsako 
posamezno izdano fakturo.  
 
Upravičenost do popusta določenega pod točko b) prejšnjega odstavka se ugotavlja za vsakokratno 
posredovanje podatkov in dokumentacije. 
 
Obračun popustov iz prvega odstavka tega člena se opravi pri končnem obračunu nadomestila za 
preteklo leto, kot to določa 8. člen te pogodbe.  
 
Končne določbe 

10. člen 
 
Pogodba je veljavno sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se uporablja od začetka 
kvartala, v katerem je ta pogodba sklenjena. 
 

11. člen 
 
Tarifa, ki je priloga k tej pogodbi, šteje kot sestavni del te pogodbe.  
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Za razmerja med strankama, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Tarife. V kolikor bi 
bilo kakšno določilo pogodbe v nasprotju z določili Tarife, veljajo določila Tarife. 
 

12. člen 
 
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. 
 

13. člen 
 
Spremembe in dopolnitve pogodbe so veljavne le v pisni obliki.  
 
Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.  
 
 
 
V Ljubljani, dne      V  ____, dne ______  
 
 
 
Za IPF, k.o.:      Za zavezanca:     


