
 prireditev! 
Poznate svoje dolŽnosti do glasbe?

Zavod za uveljavljanje pravic 
izvajalcev in proizvajalcev 

fonogramov Slovenije

organizatorji  





odgovore na naslednja vPrašanja:
v informativni brošuri boste našli

Kaj je Zavod IPF?

Katere obveznosti imajo organizatorji  
prireditev do Zavoda IPF in na podlagi  
katere osnove?

Katere prireditve je treba prijaviti Zavodu IPF?

Kdo mora prireditev prijaviti Zavodu IPF?

Po kakšnem sistemu Zavod IPF organizatorju  
prireditve določi višino nadomestila?

Kje in kako lahko organizatorji prireditev  
prijavijo prireditev?

Ali lahko Zavod IPF organizatorjem ob  
prijavi prireditev ponudi dodatne  
ugodnosti?
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Prijaviti je treba vse prireditve, na katerih se uporabljajo 
fonogrami

Vsako javno prireditev, kjer predvajate posneto glasbo s 
kaset, plošč, zgoščenk, mp3 ali radijskih sprejemnikov, 
morate prijaviti Zavodu IPF. To so koncerti, novoletni 
plesi, proslave, poroke, brucovanja, zabave, veselice, 
martinovanja, sejmi, športne prireditve in drugi dogod-
ki, kjer predvajate posneto glasbo. Podrobno klasifika-
cijo prireditev lahko najdete na www.zavod-ipf.si.  

Nakup glasbenega posnetka ali nosilca zvoka še ne  
prinese plačila pravic

Mnogi zmotno menijo, da so z nakupom nosilca zvoka 
– plošče, kasete, zgoščenke, mp3 skladbe ali drugih 
oblik glasbenega posnetka poravnali tudi nadomestilo 
za javno predvajanje. Kupec nosilca zvoka je le lastnik 
nosilca samega, ne pa tudi vsebine. Z njo ne more in ne 
sme razpolagati zunaj zakonskih okvirov, zato mora 
uporabo fonogramov, ki jih predvaja na prireditvi,  
prijaviti Zavodu IPF.

Obveznost nastane s trenutkom uporabe fonograma
 
To pomeni, da mora organizator prijaviti javno uporabo 
fonogramov, poslati spored predvajanih skladb in  
poravnati nadomestilo Zavodu IPF v skladu z veljavno 
tarifo. 
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KAtere prireditve MOrAM priJAviti...



Plačilo nalaga zakonodaja

V skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah –  
ZASP (UL RS, 16/2007) je uporabnik (organizator)  
dolžan sam prijaviti uporabo fonogramov (159. člen 
ZASP) in poravnati nadomestilo (130. člen ZASP). Če 
prireditelj Zavodu IPF ne prijavi prireditve, na kateri so 
se uporabljali fonogrami, izgubi možnost popusta.

Prireditev mora prijaviti organizator

Prireditev je vedno dolžan prijaviti organizator, tudi če 
je z določenim krovnim združenjem sklenjena pogodba.  
Takšen sporazum lahko vpliva le na tarifo in način prijave. 

Kje in kako prijaviti prireditev?

Organizatorji lahko prireditev prijavijte s pomočjo 
obrazcev ''Prijava prireditve'' ter ''Spored in osnova 
za odmero nadomestila'', ki sta dostopna na spletnem 
mestu www.zavod-ipf.si. Oba obrazca izpolnite in  
pošljite po faksu na številko 01 52 72 931 ali po pošti na 
naslov Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in pro-
izvajalcev fonogramov Slovenije, Šmartinska 152/VI, 
1000 Ljubljana. Obrazca lahko organizatorji naročite 
tudi na telefonski številki 01 52 72 930. 
 

Ne pozabite!

Seznam predvajanih fonogramov mora organizator 
Zavodu IPF posredovati najkasneje 15 dni po dnevu 
prireditve.
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KAtere prireditve MOrAM priJAviti... in ZAKAJ ?



Kako Zavod IPF določi višino plačila?

Na podlagi prispelih obrazcev ''Prijava prireditve'' in 
''Spored in osnova za odmero nadomestila'' se določi 
vrsta prireditve ter v skladu z njo izračun tarife za to 
prireditev. Višina nadomestila je odvisna od več  
dejavnikov, pravila si lahko ogledate tudi na spletni 
strani www.zavod-ipf.si. 
 

Ob pravočasni prijavi popust!

Organizatorjem, ki prostovoljno, pravočasno in 
ustrezno prijavite prireditev, v roku 15 dni od same 
prireditve pošljete spored predvajanih del in imate 
poravnane vse pretekle obveznosti, priznamo popust. 

 

Komu Zavod IPF nameni zbrani denar?

Upravičenci Zavoda IPF, med katere deli zbrana sredstva, 
so glasbeni izvajalci in proizvajalci fonogramov.  

Plačilo samo eni kolektivni organizaciji ni dovolj

Zmotno je prepričanje, da ste s plačilom nadomestila 
Združenju SAZAS, ki ščiti le pravico avtorjev, poravnali  
vse pravice, nastale ob uporabi glasbenih posnetkov.  
Na fonogramu, ki ste ga predvajali, so tudi pravice  
glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, ki pa 
jih ščiti Zavod IPF.
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KoliKo in Komu PlaČujem ?



Zavod IPF

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in pro-
izvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF) je  
organizacija, katere namen in dejavnost sta  
kolektivno uveljavljanje in zaščita pravic izvajalcev 
in proizvajalcev fonogramov, kot jih določa ZASP. 

Koga ščiti in zastopa IPF?

Zavod IPF kolektivno uveljavlja in ščiti pravice  
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov za vse  
varovane fonograme, tako slovenske kot tuje. 
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KoliKo in Komu PlaČujem ? KAJ Je ZAvOd ipF ?



Vprašajte nas in odgovorili vam bomo

Obveznosti organizatorjev prireditev so opisane 
v tej brošuri. Vse informacije so dostopne tudi na 
spletnem mestu www.zavod-ipf.si, pri strokovni 
službi Zavoda IPF na telefonu 01 52 72 939 (vsak 
delovni dan med 10. in 12. uro) in na naslovu  
elektronske pošte prireditve@zavod-ipf.si.  

Izdal:
Zavod IPF
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

www.zavod-ipf.si
T: 01/52 72 930

Produkcija: www.dialog-si.net


