Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o.
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Davčna številka: SI73602434
Matična številka:1531964
v nadaljevanju: IPF in

NAZIV IN ŠIFRA UPORABNIKA
NASLOV
POŠTNA ŠT. IN KRAJ
Davčna številka: XXXXXXXXX
(v nadaljnjem besedilu: Uporabnik), ki ga zastopa XXXXXXXXXXX

dogovorita in skleneta naslednjo
POGODBO O JAVNI PRIOBČITVI FONOGRAMOV št. XXXX
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 pooblaščeno upravlja IPF kot kolektivna organizacija za upravljanje in uveljavljanje sorodnih glasbenih
pravic 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;
- da so dne 11.10.2006 Obrtna zbornica Slovenije, Združenje za gostinstvo in turizem pri Gospodarski zbornici Slovenije
in IPF sklenili Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF kot javno priobčitev pri
poslovni dejavnosti (Ur.l. št. 107/2006, v nadaljevanju: Skupni sporazum) zaradi ureditve pogojev uporabe in plačevanja
nadomestil iz naslova javnega predvajanja s fonogrami, sekundarnega radiodifuznega predvajanja in za druge oblike
javne priobčitve varovanih del iz repertoarja IPF;
- da repertoar IPF predstavljajo vsi varovani fonogrami, ne glede na to ali gre za domače ali tuje izvajalce in proizvajalce
fonogramov (v nadaljevanju: varovana dela);
2. člen Stranki skleneta pogodbo skladno z določili Skupnega sporazuma in določita višino mesečnega nadomestila (z
vključenim popustom po 8. čl. Skupnega sporazuma) za javno priobčitev fonogramov po naslednjih tarifnih številkah :
Ident
xxxx

Objekt
xxxxx

Znesek (EUR)
xx,xx

Tarifna številka je identifikacijski znak, ki skladno s Skupnim sporazumom določa zlasti dejavnost in uporabno površino
poslovnega prostora Uporabnika.
3. člen Uporabnik je dolžan nadomestilo, določeno v 2. členu te pogodbe, plačati za obdobje 3 mesecev (oz. 6 mesecev,
razen izjemoma za začetno obračunsko obdobje 3 mes ecev) na transakcijski račun IPF št.: 1910 0-0011278826 na podlagi
računa, ki ga bo IPF izstavil predvidoma na sredi tekočega obračunskega obdobja.
Po Zakonu o davku na dodano vrednost se od nadomestila obračunava in plača pripadajoči DDV , ki v znesek iz 2. člena ni
vključen.
Račun zapade v plačilo v 15 dneh od dneva izstavitve računa.
V primeru zamude plačila računa je dolžan Uporabnik plačati tudi natekle zakonske zamudne obresti.
4. člen IPF lahko preverja pravilnost podatkov, ki jih posreduje Uporabnik in predstavljajo osnovo za odmero
nadomestila.
Če se ugotovi, da podatki za odmero nadomestila ne ustrezajo dejanskemu stanju ali pa so neresnični, lahko IPF odmeri
Uporabniku nadomestilo po razpoložljivih podatkih. Uporabnik se obvezuje, da bo IPF takoj obvestil o vseh spremembah,
ki vplivajo na višino nadomestila, določenega v 2. členu te pogodbe.
5. člen Roki iz Skupnega sporazuma se smiselno uporabljajo tudi za to pogodbo.
Pogodbo lahko odpove vsaka stranka, velja pa do vročitve odpovedi.
Če Uporabnik preneha javno priobčevati fonograme, je dolžan to nemudoma sporočiti IPF in pogodbo odpovedati ter
poravnati svoje obveznosti do IPF do dneva prenehanja javnega priobčevanja fonogramov.

Če Uporabnik preneha javno priobčevati fonograme, pogod be pa ne odpove, je IPF upravičen zahtevati plačilo
nadomestila po tej pogodbi vse do odpovedi pogodbe.
V primeru zamude plačila bo IPF poslal Uporabniku opomin. Če uporabnik zamudi s plačilom nadomestila za več kot 180
dni, lahko IPF odpove to pogodbo, Uporabniku pa prenehajo vse pravice, ki jih je imel po tej pogodbi.
Uporabniku, ki mu je bila odpovedana pogodba zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, je dolžan plačati vse zapadle
račune s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
6. člen Na podlagi te pogodbe lahko Uporabnik javno priobčuje le zakonito pridobljene fonograme. Pogodba ne vključuje
javne priobčitve nezakonito pridobljenih fonogramov, katerih uporaba je nezakonita.
7. člen Pogodba je veljavno sklenjena z dnem podpisa obeh strank. Ses tavljena je v dveh enakih izvodih, od katerih
prejme vsaka stranka po en izvod.
8. člen Spremembe in dopolnitve pogodbe so veljavne le v pisni obliki.
9. člen Za reševanje morebitnih sporov je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za IPF:

Podpis uporabnika:

V Ljubljani, dne

V

, dne

