
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalec in proizvajalcev fonogramov Slovenije,
Smartinska cesta 152, Ljubljana,
ki ga zastopa direKor Gregor STIBERNII!
(v nadaljevanju Zavod IPF)

in

Zdruienje kabelskih operaterjev GIZ
CelovSka cesta 150, Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik uprave Stanko Posega,
(v nadaljevanju ZdruZenje)

dogovorita in na podlagi 157. dlena ZASP skleneta naslednji

SKUPNI SPORAZUM O POGOJIH IN NACINIH UPORABE
KOMERCIALNO IZDANIH FONOGRAMOV V RADIODIFUZNO RETRANSMITIRANIH TV IN

RADUSKIH PROGRAMIH KABELSKIH OPERATERJEV TER VISINI NADOMESTITA ZA
NJIHOVO UPORABO

l .

Podpisnika uvodoma kot nesporno ugotavljata:
. da je Zavod IPF organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno

na obmodju Republike Slovenije kolektivno uveljavlja sorodne pravice domadih
g lasbenih izuajalcev i n proizvajalcev fonogramov

. da je Zdruienje reprezentativna organizacija kableskih operaterjev, ki na
Republike Slovenue opravljajo dejavnost radiodifuzne retransmisije TV in
programov

lasbrino,
in tujih

obmodju
radijskih

r l .

Podpisnika se dogovorita, da se tarifa za uporabo komercialno izdanih fonogramov v televizijskih in
radijskih programih, ki se radiodifuzno retransmitirajo na obmoffu Republike Slovenije, dolodi tako,
da se operatedu, ki opravlja radiodifuzno retransmisijo W in radijskih programov, za vsak
prikljudek zaraduna mesedno nadomestilo v viSini 0,048 EUR.

Pogodbenika
retransmisijo

5Ld

T\/
sporazumna, da se ta sporazum nanaia tudi na morebitno radiodifuzno
ali radijskega programa ali programov, opravljeno na info-kanalih, katerih

izdajatelj je operater.

III.

Podpisnika se dogovorita, da bo Zavod IPF operaterjem, ki bodo z Zavodom IpF v 45 dneh po
objavi tega sporazuma v Uradnem listu RS oz. v 60 dneh po zadetku opravljanja radiodifuzne
retransmisije sklenili pogodbe o pogolih uporabe komercialno izdanih fonogramov v radiodifuzno
retransmitiranih TV in radijskih programih, zaradunaval nadomestilo na naslednji nadin:

v letu 2007 po 0,00886 EUR na prikljude( ne glede na Stevilo programov v njihovi ponudbi,
v letu 2008 po 0,00939 EUR na prikljudek, ne glede na Stevilo programov v njihovi ponudbi,
v letu 2009 po 0,00996 EUR na prikljudek, ne glede na Stevilo programov v njihovi ponudbi,

I



r v letu 2010 po 0,01056 EUR na prikljude( ne glede na Stevilo programov v njihovi ponudbi,
in

o v letu 2011 po 0,01119 EUR na prikljudek, ne glede na Stevilo programov v njihovi ponudbi.

?r - l / . \ t -  ^L  ^^ . | ^ :^ ,  .  ! ^^^  - .,-r\\./J uu p'r;upr>u r.caa >pofiZUftla Zavodu IPF izi'odi seznam svojih dlanov, na podlagi katerega bo
Zavod IPF pripravil individualne pogodbe in jih poslai neposredno ilanom zdruZenja v podpis.

IV.

Zavod IPF se obveie, da bo sproiil postopke zoper vse subjekte, ki vdl;o radiodifuzno
retransmisfo, in nimajo sklenjenih pogodb o uporabi komercialno izdanih fonogramov v
radiodifuzno retransmiUranih TV in radijskih programih . Prav tako bo sproiil potrebne postopke
tudi zoper tiste subjeKe, ki vrSijo radiodifuzno retransmisijo TV in radijskih programov, in imajo
sklenjene pogodbe, vendar pa svojih pogodbenih obveznosti ne bodo izpolnjevali na nadin in v
rokih, dolodenih s pogodbami o uporabi fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih TV in radijskih
programih iz svoje ponudbe,

V.

V primeru, da bi Zavod IPF s katerim od oneraterjev sklenil oogodbo v nasprotju z dolodili tega
Sporazuma, je podpisnik Zdruienje kabelskih operaterjev GIZ upraviden do pogodbene kazni v
viSini do 10.000 (deset tisod) EUR.

W,

Ta sporazum, ki se sklepa za das od 1.1.20Q7 do 31.12.2011, je
katerih prejme vsak od podpisnikov po enega, en izvod pa je
opravlja nacizor nad delovanjem koiektivne organizacije.

V kolikor noben od podpisnikov 3 mesece pred iztekom
uporablja ta sporazum, drugemu pocipisniku ne sporodi, da
sporazuma tiho podalj5a do 31.12. v prihodnjem letu, v
drugaie.

Podpisnika se dogovorita, da bosta zaiela s pogajanji o viiini nadomestila najmanj 6 mesecev pred
poteKom tralanja tega sporazuma. V kolikor pogajanja ne bodo kondana do izteka obdobja
veljavnosti tega sporczuma, bo Zavod IPF nadonrestila za uporabo komer-cialnih fonogramov v
radiodifuzno retransmitiranih radijskih in TV programih v ponudbi operaterjev na obmodju
Republike Slovenije 5e 6 mesecev po izteku obdobja, v katerem se bo uporabljal ta sporazum,
obradunaval v viSini, ki je veljaia v trenutku izteka trajanja tega sporazuma.

ZAvod IPF ZKOS GIZ
predsednik uprave Stanko POSEGA

V Ljubljani, dne 1.10.2007
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sklenjen v 3 enakih izvodih, od
namenjen za pristojni organ, ki

dasovnega obdobja, v katerem se
odstopa od sporazuma, se veijavnost
kolikor se podpisnika ne dogovorita

direKor


