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Zadeva: Prijava prireditev v Vulkan ter pogoji uporabe ter plačila nadomestila za uporabo 

varovanih del iz repertoarja IPF na prireditvah gasilskih društev in zvez 

 
Spoštovani, 

glede na izboljšano epidemiološko situacijo nekatera društva in zveze načrtujete javne 

prireditve v letu 2022. Zato smo se znova odločili, da bo mogoča prijava prireditev v Vulkanu. 

Prijava je namenjena vsem društvom in zvezam, ki boste na prireditvah predvajali posneto 

glasbo in boste organizirali prireditev do 31. oktobra 2022. Vnos prireditev v Vulkan je možen 

od 18. marca do 10. aprila 2022.  

V skladu s pogodbo o pogojih uporabe in plačilu nadomestila za uporabo varovanih del iz 

repertoarja IPF na prireditvah društev Gasilske zveze Slovenije – Gasilska zveza Slovenije ter 

Zavod za upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF, k.o) sta 

pogodbo podpisala 17. junija 2013 – smo dolžni IPF, k.o posredovati seznam gasilskih društev 

in zvez ter načrtovanih prireditev, ki jih bodo le-ta izvedla do 31. oktobra 2022. Posamezno 

društvo lahko za isto ceno prijavi več prireditev.  

Pogodba sklenjena med GZS in IPF, k.o je namenjena društvom, ki bodo na svojih prireditvah 

(veselicah ipd.), predvajala posneto glasbo. Gre za predvajanje posnete glasbe pred, med in 

po nastopih v živo in sicer preko CD-ja, računalnika, ozvočenja, radia ipd. S pristopom k 

pogodbi bodo društva upravičena do nižjega zneska za plačilo nadomestila. 

Gasilska društva in zveze podatke o prireditvah vnesejo v Vulkan v zavihku Organizacija in 

Urejanje. Na levi strani okna, v spodnji vrstici – neposredno nad zemljevidom - je naslov 

Prireditve IPF. S klikom na naslov se odpre okno za prijavo prireditve. V tem oknu se s klikom 

na gumb Nov, ki se nahaja v desnem delu okna, odpre obrazec za vnos podatkov o prireditvi. 

V obrazec je potrebno vnesti naslednje podatke:   

• datum – v polje vnesemo datum prireditve, pri čemer moramo paziti na pravilen vpis 

datuma; 
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• naziv – v polje vnesemo naziv prireditve; 

• kontaktno osebo – v polje vnesemo podatke o kontaktni osebi, na katero se lahko 

obrnejo iz IPF, k.o v primeru pridobitve dodatnih podatkov; 

• telefon kontaktne osebe – v polje vpišemo telefonsko številko kontaktne osebe; 

• dodatna pojasnila – vnesemo jih v polje opomba, saj so le-ta posebej pomembna, če 

bo v imenu društva na pristojni organ prireditev prijavljala druga pravna oseba. 

Vnos prireditve zaključimo s klikom na gumb Shrani. Če imamo več prireditev, le-te vpišemo 

tako, da ponovno kliknemo na gumb Nov in ponovimo postopek vnašanja podatkov o 

prireditvi. 

V primeru, da ne poznamo datuma prireditve, pustimo okno datum prazno, v opombe pa 

napišemo, da bomo datum prireditve sporočili naknadno. V tem primeru moramo IPF, k.o 

datum prireditve sporočiti 3 delovne dni pred prireditvijo. V skladu s pogodbo se bodo 

upoštevale le tiste prireditve, ki jih boste vpisali v seznam. V primeru, da bo prireditev potekala 

v vaši organizaciji, prijavo na UE ali Policijo pa bo oddalo drugo društvo, podjetje ali občina, o 

tem prav tako predhodno (3 dni prej) obvestite IPF, k.o.  

Gasilsko društvo z vnosom ter potrditvijo podatkov o prireditvi potrjuje, da je seznanjeno z 

določili pogodbe, ki sta jo podpisala IPF, k.o in Gasilska zveza Slovenije. S klikom na gumb Izjava 

prenesete obrazec izjave v Wordovo datoteko, kjer obrazec izpolnite s podatki o društvu. 

Natisnjeno, podpisano in z žigom opremljeno izjavo društvo shrani v svojem arhivu. 

Gasilska društva, ki na svojih prireditvah (veselicah  ipd.), ne bodo predvajala posnete glasbe, 

prireditve v Vulkanu ne prijavljajo. Prijavi društva v Vulkanu sledi tudi račun za plačilo 

nadomestila. Ravno tako ne moremo vračati plačanega nadomestila društvom, ki so prireditev 

prijavili, čeprav je potem niso izvedli, saj je višina nadomestila pogojena s številom prijavljenih 

društev in jo moramo IPF, k.o plačati na podlagi računa, katerega višina temelji na seznamu 

prijavljenih društev. 

Gasilska zveza Slovenije bo gasilskim društvom, ki bodo prijavila svoje prireditve, posredovala 

položnice za nakazilo nadomestila, IPF, k.o pa bo Gasilski zvezi Slovenije na podlagi seznama 

društev izstavil skupni račun letnega nadomestila za uporabo varovanih del za vsa gasilska 

društva. 

Organizator prireditve (gasilsko društvo ali zveza) je v 15 dneh po prireditvi IPF, k.o dolžan 

posredovati podatke o uporabljenih fonogramih na posamezni prireditvi. Spored uporabljenih 

del mora biti izdelan v elektronski obliki (doc, txt, xlx) in mora zajemati podatke: ime izvajalca 

posnetka, dolžino posnetka ter ime proizvajalca fonograma. Če IPF, k.o v roku ne prejme 

sporeda uporabljenih del, je organizator prireditve dolžan plačati tudi stroške preverjanja in 

obdelave v višini 100,00 €. 

V prehodnem obdobju – dokler ne bo znan seznam gasilskih društev in zvez, ki bodo pristopila 

k pogodbi, gasilska društva prireditve prijavljajo na IPF, k.o, v skladu z veljavnim sporazumom 

(3 delovne dni pred prireditvijo), IPF, k.o pa jim v času zbiranja podatkov o prireditvah le-teh 
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ne bo zaračunalo. Društva, ki bodo pristopila k pogodbi, bodo svoje obveznosti do IPF, k.o v 

zvezi s prireditvami poravnala preko Gasilske zveze Slovenije s plačilom letnega nadomestila. 

Društva, ki ne bodo pristopila k pogodbi, bodo od IPF, k.o prejela račune za prireditve, v skladu 

s tarifo, določeno v sporazumu.  

Priporočamo, da se vsa gasilska društva in zveze, ki v letu 2022 načrtujete prireditve z javno 

priobčitvijo fonogramov, ponovno vključite v skupno plačilo nadomestila za uporabo 

varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. 

Gasilske zveze naprošamo, da o tem dopisu obvestijo vsa svoja društva. 

 
Z gasilskimi pozdravi!         
 
 

 

 Poveljnik: Predsednik: 

 Franci Petek Janko Cerkvenik 

 

 
 


