


Razlika SAZAS / IPF

... je v pravicah, ki jih posamezna organizacija ščiti.

Združenje SAZAS, k.o. avtorska pravica;  
pravica avtorja besedila, glasbe, aranžmaja

IPF, k.o. sorodne pravice; 
pravica izvajalca (vokalist in inštrumentalist) in proizvajalca fonograma (fizična 
ali pravna oseba, ki prevzame pobudo in odgovornost za prvi posnetek zvokov 
neke izvedbe, nadomestkov zvokov ali katerih drugih zvokov, npr. založba, 
samozaložba...)



Kaj je fonogram?

• Fonogram je vsak posnetek zvokov neke izvedbe ali drugih zvokov
ali nadomestka zvokov (posneta izvedba skladbe, posnetek govora,
valovanja morja, petja ptičkov...).

• IPF, k.o. zbira nadomestila za javno priobčevanje le za tiste
fonograme, ki so bili izdani v komercialne namene.



Kdaj je potrebna prijava prireditve 
SAZAS k.o. / IPF, k.o.

• glasba se izvaja v živo – Združenje SAZAS k.o.
• predvajanje posnete glasbe – IPF, k.o., Združenje SAZAS k.o.

V kolikor se glasba na prireditvi v celoti izvaja v živo (brez glasbene 
podlage oz. matrice ali playbacka), prijava na IPF, k.o. ni potrebna.



Percepcija

Mali 
uporabniki Prireditve Radiodifuzija

Zbiranje nadomestil



Prijava prireditve

• v kolikor bo organizator na javni prireditvi uporabljal
fonograme – posneto glasbo
 preko CD predvajalnika, računalnika, radia, TV sprejemnika, ozvočenja,

drugih medijev …) pred/med/po nastopih v živo,
 kadar izvajalec nastopa na glasbeno podlago – DJ, matrica, glasbena podlaga

za plesne nastope, predstave ipd.

• vsaj 3 delovne dni pred izvedbo prireditve
 obrazec „Prijava prireditve“
 spletni IPF portal za uporabnike





Spletni IPF portal za uporabnike

... za vse tiste, ki želijo preprosto, hitro in brezpapirno 
poslovanje, obenem pa prispevajo tudi k čistejšemu 
okolju.



Prednosti elektronskega poslovanja

• prijavljanje uporabe fonogramov
• oddajanje sporedov uporabljenih fonogramov ter 

podatkov za obračun nadomestila
• obveščanje o neizvedeni prireditvi oziroma 

nepredvajanju fonogramov na prireditvi
• kopiranje že izvedene prireditve za hitrejšo prijavo nove
• vpogled v seznam izstavljenih računov in transakcij
• urejanje matičnih podatkov poslovnega subjekta oziroma 

fizične osebe
• dodatni popust na obračunano nadomestilo



Podatki za obračun nadomestila

• v roku 15 dni po prireditvi je potrebno posredovati podatke za
obračun nadomestila na obrazcu „Spored in osnova za odmero
nadomestila“

• Seznam predvajanih fonogramov (posnete glasbe)





Tipi prireditev

• fonogrami se predvajajo pred/med/po nastopu v živo oz. za ozadje, 
torej posneta glasba ni ključnega pomena

• prireditve na katerih je posneta glasba ključnega pomena npr. 
zabave z DJ-em, plesne predstave, nastop izvajalca na glasbeno 
podlago (matrico)

• športne prireditve
• gledališke predstave
• sejmi, razstave itd.



• Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno
priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na
katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena
– obračun nadomestila glede na število obiskovalcev
– višina nadomestila je odvisna od upoštevanja zahtevanih rokov za dostavitev podatkov

(diskontirana, vmesna, splošna tarifa)

• Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov
– višina nadomestila je odvisna od prihodka od vstopnine oz. od stroškovnega

proračuna prireditve oz. bruto honorarja nastopajočih
– višina nadomestila je odvisna tudi od upoštevanja zahtevanih rokov za dostavitev

podatkov
– 30% popust na obračun nadomestila ob upoštevanju zahtevanih rokov ter poravnanih

obveznosti do IPF

Obračun nadomestila



www.ipf.si



• Kontakt:
01/52 72 930 - tajništvo
01/52 72 936 – prireditve

prireditve@ipf.si

• Uradne ure:
vsak delovni ponedeljek, sreda in petek 
med 10.00 in 12.00   ter   13.00 in 15.00 uro



HVALA ZA POZORNOST



