PRIJAVA POSNETE GLASBENE IZVEDBE

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in
proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o.

Prosimo, izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Music licensing company for performers
and producers of phonograms of Slovenia

Ustrezno označi:

□ nova prijava □ popravek obstoječe prijave*

Izpolni IPF

* V primeru popravka obstoječih prijav (dodajanje oz. umikanje upravičencev) bodo
o spremembah obveščeni vsi prijavljeni upravičenci.

Datum

Šifra izvedbe IPF:

(Obvezno vpišite le v primeru popravka že obstoječe prijave.)

Šifra posnete izvedbe ISRC:

Šifra IPF

(Če obstaja.)

Dolžina posnete izvedbe:
(obvezen podatek)

:

(m m : s

s)

Naslov posnete izvedbe:

(Obvezen podatek, izpeljanke navedite v oklepajih, npr. (LIVE), (RADIO EDIT), (REMIX), (MIX), (VENČEK).

Podnaslov posnete izvedbe:
(Če obstaja.)

Naziv/ime vodilne zasedbe/solista:
(obvezen podatek)

Vrsta zasedbe:

□

solist

Zvrst glasbe:

□

popularna

(Ustrezno označi.)
(Ustrezno označi.)

□

duet, trio ...

□

□

skupina/bend
Vrsta izdaje:

klasična

□

orkester

□

prva izdaja

(Ustrezno označi.)

Avtor glasbe:

□
□

dirigent

□

zbor

ponovna izdaja

Avtor besedila:

(neobvezen podatek)		

(neobvezen podatek)

Leto in država nastanka posnetka izvedbe:
(obvezen podatek)

Datum in država prve objave posnetka:
(obvezen podatek)
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Naslov albuma/izdaje:

(Obvezen podatek, če je izvedba že izšla na nosilcu.)

Leto in država izida albuma/izdaje:

(Obvezen podatek, če je izvedba že izšla na nosilcu.) ( l

l

l

l)

Kataloška oznaka/številka albuma/izdaje:
(Če obstaja.)

Blagovna znamka (label):
(Če obstaja.)

Naziv proizvajalca fonograma (izdajatelj):
(obvezen podatek)
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Naziv imetnika pravice proizvajalca fonograma
* (Vsota proizvajalskih deležev mora biti 100 %.)

Ime in priimek izvajalca

* (Vsota izvajalskih deležev mora biti 100 %.)

Davčna številka

Vloga
(G/P)**

Davčna številka

Delež
v %*

Podpisi imetnikov*

Tip
izvajalca***

Delež
v %*

Podpisi izvajalcev*

(Obvezni, če so vpisani deleži.)

(Obvezni, če so vpisani deleži.)

* Le v primeru določitve deležev morajo prijavo obvezno podpisati vsi imetniki pravic na fonogramu ali pa je treba posredovati
dokument, iz katerega je razvidno, da s prijavljenimi deleži soglašajo vsi imetniki pravic na fonogramu.
V primeru, ko izvajalski deleži niso določeni, se za obračun upoštevajo določila pravilnika o delitvi nadomestil glede na
navedene vloge (G ali P).
** G = glavna vloga (stalni član zasedbe, solist, ...), P = pogodbena vloga (spremljevalni glasbenik, spremljevalni vokal, ...)
*** MS (inštrumentalist ali pevec), OR (orkester), OM (član orkestra), CH (zbor), CM (član zbora), CO (dirigent), DJ (disc jockey)
AP (umetniški producent), AS (umetniški govorec), RE (remikser), SE (oblikovalec tona).
V primeru navedbe skupinske zasedbe (orkester, zbor ipd.) obvezno navedite (zraven v oklepaju) tudi št. sodelujočih v zasedbi.

Na izvedbi je sodelovalo še

glavnih (G) in

pogodbenih (P) izvajalcev, ki na prijavi niso poimensko navedeni.

(Obvezen podatek, če na prijavi niso poimensko navedeni vsi sodelujoči izvajalci, sicer v prazno polje vnesite ničlo!)

Podpisani
izjavljam, da sem na prijavi navedel resnične podatke,
ter prevzemam kazensko in odškodninsko odgovornost za pravilnost podatkov.
V/na:

Datum:

Podpis (in žig):
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Natisni

Pošlji

