IPF, ko.
sntallrnsKa cesta

I)1,

1000 Liubljana,

Davdna Stevifka: Sl '13602434,

ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Llribar
(v nadaljevanju: IPP'),
tn

2.

Firma:
Poslovni naslov:
Poita:
Davtna Steviika:
ki ga zastopa
(v nadaljevanju: operater oz uporabnik),
dosovorila in skleneta

POCODBO O POGOJIH UPORABE F'ONOGRAMOV PRI RETRANSMISIJI TV IN
RADI.ISKIH PROGRAMOV V PONUDBI OPERATERJA

WODNE UGOTOVITVE

l.

dlen

Pogodbenika uvodoma kot nesporno ugolavljata:
da opemter na ozemlju Republike Slovenije pri svoji dejavnosti retransmilim (v nadaljevanju
besedila tudi: razsirja) radijske in TV programe, v katerih so uporabljeni fonogrami, ki na
podlagi veljavne avtoNke zakonodaje uzivajo zaddito;
daje IPF kolektivna organizacij4 ki na podlagi dovolienja Urada RS za intelektualno lastnino
(v nadaljevanju besedila: Urad) St. 800-9196 z dne'1 . I 1 . 2000 za kolektivno uveljavljanje pravic
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih ler sklepa 51. 800-26/2 z dne 30. 5. 2002

-

-

-

-

o popravku pomol v dovoljenju 51. 800-9/96 (v nadaljevanju besedila: dovoijenje Urada) na
obmodj u Republike Slovenije kolektivno uveljavlja sorodne pravice domadih in lujih izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov na Ze objavljenih fonogramilr;
daje bil med IPF in reprezentativnima zdruZenjema uporabnikov, ki zastopala kabelske in IP'fV
operaterjc, v skladu s 44. dlenom Zakona o koleklivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic
(ZKUASP) dne I 1.7.201 8 sklenjen Skupni sporazum za doloditev pogojev in viSjne nadomestil
za uporabo fonogramov pd retraDsmisiji radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih
in IPTV operaterj ev, ki je bil objavlje n v Uradnem listu RS St. 48/2018 z dne I 3.7.20 | 8 in se je
pridel uporabljati I.8.2018 (v nadaljevanju besedila: Sporazum);
da se s Sporazurnom doloda tarifa za upombo fonogramov iz rcpcrtoarja IPF pri dejavnosti
retransmisiie radijskih in tv programov.

Pogodbenika sta sporazumna, da ta pogodba ureja tudi radiodifumo relransrnisijo oziroma oddajanje
infb in oglasnih vscbin, katerih izdaiatelj )e operater, in so namenjene samopromociji operaterja, in
lastnih vsebin, ki jih za namen sarnopromocije oddaja preko info kanala operaterja.

OBRACUNAVANJE NADOMESTILA

2-

Elen

\$,*

Pogodbenika se dogovorila, da predstavUa obradunsko enoto po tej pogodbi vsak posamezni aktivni
natodniSki plikljudek.
IPF bo opcraterj u za uporabo fonogranrov v radij skih in TV programih, kijih pri svoji dejavnosti razSirja
operater, zaradunal nreseino nadontcstilo gledc na itevilo oblaiunskih enol, brez upoStevanja itevila
radijskih in TV programov, kijih operater razsirja pri svoji dejavnosli, pri demer-vrednost na obraaunsko
cnoto/aktivni prikljuiek v posameznem letu znaia:

x EUR./posameze n prikliudek /mesec
0,039

v letu
2018

0.052

20t9

0.065

2020

0.07E

2021

0,09t

2022
2023
in naDrel

0,0975

Na nadomestilo, dolodeno v pledhodnem odstavku tc pogodbe, se operate]ju v skladu s 3. todko 4.
odstavka 44- dlcna ZKUASP in v skladu z doioibami Sporazuma obtadunavajo zviianja in zni2anja, kot
so oprcdeljena v nadaljevanju te pogodbe, in pod pogoji, ki so dolodeni v tej pogodbi (3.,

4

in 5. ilen te

pogodbe).

Aktivni prikljudekje veljavno pogodbeno razmerje med operaterjcrt in kondnim narodnikom, katel€ga
pledmet je raz5irjanje TV in radijskih programov.
Nadomestilo se obraduna mesetno glede na povpreeno stevilo alctivnib prikljudkov v zadevnem mesecu
(tj. se5tevek aktivnih pnkljudkov na prvi in zadnji dan v nresecu. deljeno z dve).
Za polr€be doloaanja Stevila akrivnih prikljuakov se operaterjevo omogoianje kontnemu narodnikr.l, da
uporablja storiivc na podlagi sklenjenega naroEniSkega razmerja na na.iv€d p€tih dodatnih napravah (npr.
nobilni telefon, radunalnik, televizija), vsteje v obstojeli aktivni prikljudek. V kolikor operater svojim
narodnikom dovoljuje razii{anje pr ogramskega signala na ved kot 5 (pet) dodatnih enot, ki omogodajo
splemljanje vsebine TV in radijskih programov, in operater takemu naroaniku za to dodatno zaraaunava,
se nadomestiio iz 1e pogodbe za tak aklivni prikljudek poveda propotcionalno glede na viSji znesek
narodnine, kijo operater zaradunava narodniku za sprenrljanje vsebine TV in radijskih programov na 6.
(Scsti) in naslednjih dodatnih napravah gledc na sicerlnjo ceno svoje storitve za do najved 5 (pet)

dodatnih naprav.

I'ri hotelih in ostalih nastanitvenih objektih se kot Stevilo aktivnih plikljuikov upoiteva Stevilo sob, v
katerih je gostom omogodeno sprenrljanje TV in radijskih programov pteko televizorja, pontnoZeno z
deleZem povpredne zasedenosti sob v slovenskih hotelih v preteklem koledarskem letu, ki ga izdqia
Statislidni urad RS, oziroma v primcru izostanka taKne objave s strani Stalistidnega urada RS drug
ustrezcn organ.

OKOLISETNE I'PORABE. ZARADI KATERTH SE PLAdIU) NADOMESTILA ZNIZA,
ZVISA ALI OPROSTI

3.

tlen

ae operater s to pogodbo ni u|edil razmerja z IPF v roku 3 (t[eh) lnesecev od zadetka uporabe Sporazuma
do 1. I I .?018). oziroma ie s to pogodbo ni uredil razmerja z IPF v roku 3 (trch) rnesecev od iraeetka
raz5irjanja TV in radijskih prograrnov, deje opelater z razSirjanjem TV in radijskih progamov zadel po
uveljavitvi Sporazuma, se ope|aterju nalozi zviSanje nadomestila tz2. alena te pogodbe za 30,7 Vo.

(j.

$"u

