
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  
 
 
 
 

sta sklenila  
POGODBO O JAVNI PRIOBČITVI FONOGRAMOV št. XXXXX 

 
1. člen Predmet te pogodbe je določitev višine ter pogojev za plačilo nadomestila za vsako javno priobčitev fonogramov s strani 
Uporabnika po določbi prvega odst.130. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), za pravice, ki jih pooblaščeno upravlja 
IPF kot kolektivna organizacija za upravljanje in uveljavljanje sorodnih glasbeni h pravic, na podlagi določb ZASP  in Zakona o 
kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) ter dovoljenjem Ministrstva za gospodarstvo, Urada Republike 
Slovenije za intelektualno lastnino št. 800 – 9/96 z dne 7. novembra 2000.  
 
2. člen  Stranki s to pogodbo določata višino nadomestila za javne priobčitve fonogramov po naslednjih tarifnih razredih : 
 
Ident Objekt Znesek (EUR) 
XXXX XXXXX XX,XX 
 
Nadomestilo, določeno v prvem odstavku tega člena, se usklajuje enkrat v koledarskem letu glede na spremembo indeksa cen 
življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Če se tarifa za tarifni razred, določen v tej p ogodbi, 
spremeni, se nadomestilo uskladi z novo tarifo.  
 
3. člen Uporabnik je dolžan nadomestilo plačati enkrat mesečno na transakcijski račun IPF na podlagi računa, ki ga bo IPF izstavil  
zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec. Po Zakonu o davku na dodano vrednost se od na domestila obračunava in plača 
pripadajoči DDV, ki ni vračunan v znesek iz 2. člena te pogodbe . Račun zapade v plačilo v 15 dneh od datuma opravljene storitve. V 
primeru zamude s plačilom je dolžan uporabnik plačati zakonite zamudne obresti, za čas od zapad losti računa dalje do plačila.  
 
4. člen IPF lahko kontrolira 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 uporabniku nadomestilo 
odmeri po razpoložljivih podatkih. Uporabnik se obvezuje, da bo IPF takoj obvestil  o vseh spremembah, ki se nanašajo na pogoj e 
opravljane dejavnosti, ki vplivajo na višino nadomestila , določenega v 2. členu te pogodbe.  
 
5. člen Pogodba je sklenjena do preklica. Če Uporabnik preneha javno priobčevati fonograme, je dolžan to pogodbo odpovedati in 
poravnati svoje obveznosti do IPF. Če Uporabnik preneha javno priobčevati fonograme, pogodbe pa ne odpove, je zavezan k plači lu 
nadomestila po tej pogodbi vse do odpovedi pogodbe. Če Uporabnik zamudi s plačilom obveznosti za več kot 90 dni, se mu vsi 
morebitni popusti ukinejo. IPF lahko v primeru zamude s plačilom obveznosti za več kot 90 dni brez opominjanja tudi odstopi o d 
pogodbe, s tem pa Uporabniku prenehajo vse pravice, ki jih je imel po tej pogodbi.  
 
6. člen Na podlagi te pogodbe lahko Uporabnik javno priobčuje le legalne fonograme. Pogodba ne vključuje javne priobčitve 
nelegalnih fonogramov. Uporaba nelegalnih fonogramov je kaz niva. 
 
7. člen Pogodba je veljavno sklenjena z dnem podpisa obeh strank. Nadomestilo pa se v skladu z določil i  te pogodbe poravnava od   
dd.mm.llll ..  Sestavljena je v dveh enakih izvodih od katerih prejme vsaka stranka po enega.  
 
8. člen Spremembe in dopolnitve pogodbe so veljavne le v pisni obliki.  
 
9. člen Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.  
 
 
 
 

Za IPF:      Podpis uporabnika:      
 
 
V Ljubljani, dne     V   , dne     


