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POZIV K PRIJAVI Pozdravljeni!
POSNETIH IZVED V zadnjem kvartalu

tekočega leta se že pripravljamo na obračun
za leto 2008 in poračune za pretekla obračunska obdobja, ki jih
bomo izvedli v prvih mesecih prihajajočega leta. Pri tem ponovno
vzamemo pod drobnogled tudi tisti del predvajanega repertoarja,
za katerega obračuna še nismo mogli izvesti.
Gre za posnete izvedbe, ki so bile po podatkih dostopnih zavodu v
preteklih obračunskih obdobjih predvajane, vendar doslej še niso
ustrezno prijavljene s strani proizvajalca fonogramov. Za njih torej še
nismo prejeli vseh podatkov, potrebnih za delitev nadomestil, zato smo
v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil za te posnete izvedbe
rezervirali ustrezen znesek nadomestila.

Zgornji graf prikazuje deleže neprijavljenega repertoarja v izvedenih
obračunih. Le-ta je, kljub velikemu napredku, ki smo ga v pičlih dveh
letih dosegli, po naši oceni še vedno previsok, zato ponovno
pozivamo vse proizvajalce fonogramov, da prijavijo svoj
repertoar. Prav tako ponovno pozivamo tudi vse izvajalce, da
proizvajalcem svojih fonogramov pomagajo pri zbiranju podatkov,
potrebnih za popolno prijavo posnetih izvedb.
Kot rečeno je Zavod IPF v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil za
t.i. neprijavljene posnete izvedbe rezerviral ustrezen znesek
nadomestil. Spodnji graf prikazuje delež celotne delilne mase, ki smo
ga za posamezno obračunsko obdobje rezervirali.

Po obdobju petih let po zaključku obračunskega obdobja za katerega je
bila rezervacija narejena, bo Zavod rezervirani znesek nadomestil,
prištel med nadomestila, zbrana za nedefinirano uporabo, in jih razdelil
v skladu s pravili o delitvi nadomestil, zbranih za nedefinirano uporabo,
med upravičence iz tistega obračunskega obdobja, v katerem so bila
rezervirana nadomestila zbrana.
Za prijavo posameznih posnetih izvedb je potrebno izpolniti
obrazec za prijavo posnetih izvedb na komercialno izdanih
fonogramih, ki ga lahko najdete na našem spletnem mestu pod
povezavo www.zavod-ipf.si/prijava-posnetih-izvedb/. Obrazec je
potrebno izpolniti v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil, zato
priporočamo, da si ga pozorno preberete!
Zavod IPF bo obračun za leto 2008 in poračune za pretekla
obračunska obdobja izvedel v prvi polovici leta 2009. V omenjene
obračune bomo vključili vse pravočasno prispele in pravilno
izpolnjene prijave posnetih izvedb. Če želite, da bo tudi vaš
repertoar vključen v prihajajoči obračun, nam pošljite prijave
posnetih izvedb najkasneje do 1. februarja 2009! Prijave prejete po
tem datumu oz. neustrezno izpolnjene bodo upoštevane v
naslednjem obračunu, ki je predviden v prvi polovici leta 2010.

KATERE POSNETE Oglejte si seznam posnetih izvedb vključenih v podatkovni bazi
Zavoda IPF preko spletnega vmesnika ADMISS. V ADMISS lahko
IZVEDBE ŠE NISO hitro in enostavno poiščite vaše posnete izvedbe ter preverite
PRIJAVLJENE? njihove prijave. V kolikor izvedba ni prijavljena pa nam lahko z
obrazcem za prijavo, ki je dostopen preko ADMISS, neposredno
sporočite podatke.
Za dostop do ADMISS potrebujete uporabniško ime in geslo. Prosimo,
da nam pošljete izpolnjen in podpisan zahtevek za dostop do ADMISS,
ki je prav tako objavljen na našem spletnem mestu.

POMOČ PRI Za dodatne informacije ali pomoč pri prijavi posnetih izvedb smo vam
vsak delavnik na voljo na telefonski številki 01/52 72 930. Lahko nam
PRIJAVI POSNETIH vprašanje pošljete tudi preko elektronske pošte na naslov: info@zavodIZVEDB ipf.si
KLIC ZA Vse izvajalce, ki so sodelovali pri nastanku komercialno izdanega
fonograma, ponovno vabimo k včlanitvi v Skupščino izvajalcev
IZVAJALCE! Zavoda IPF. Hkrati pa izvajalce, ki so se že včlanili, pozivamo, da
drugim glasbenikom — sodelavcem, prijateljem, članom skupine
ali ansambla — posredujejo naše obvestilo, kajti morda jih že čaka
nadomestilo iz naslova javnega predvajanja njihovih posnetih

izvedb!
Zavod IPF od leta 2004 v imenu vseh izvajalcev in proizvajalcev
fonogramov zbira nadomestilo za javno predvajanje komercialno
izdanih fonogramov. Maja leta 2007 je bila realizirana prva delitev
nadomestil, ki se je nanašala na obračunsko obdobje 2004-2005.
Oktobra istega leta pa je bil izveden tudi obračun za leto 2006. V prvih
mesecih tekočega leta pa obračun za leto 2007.
V vseh omenjenih obračunih so vključeni tudi glasbeniki, ki do danes
še niso pristopili k včlanitvi v Skupščino izvajalcev Zavoda IPF oziroma
zavodu še niso posredovali podatkov potrebnih za nakazilo
obračunanega nadomestila. Nadomestilo za te t.i. neznane izvajalce —
upravičence bo v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil za njih
rezervirano pet let po končanem obračunskem obdobju. Če
upravičenec tudi po preteku petih let ne podpiše pooblastila za
zastopanje ali Zavod zanj ne more pridobiti druge, za obračun potrebne
dokumentacije, oziroma ga Zavod ne zastopa na podlagi pogodbe,
sklenjene z drugo kolektivno organizacijo, bo Zavod rezervirani znesek
nadomestil prištel med nadomestila, zbrana za nedefinirano uporabo in
jih razdelil v skladu s pravili o delitvi nadomestil, zbranih za
nedefinirano uporabo, med upravičence iz tistega obračunskega
obdobja, v katerem so bila rezervirana nadomestila zbrana.

KAJ JE TREBA Včlanitev je brezplačna, hitra in enostavna. Za včlanitev izpolnite
spodnje obrazce:
NAREDITI?
 Pooblastilo izvajalca


Kartica člana izvajalca



Izjava izvajalca

Izpolnjene obrazce pošljite na naš naslov:
Zavod IPF
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Za dodatne informacije smo vam na voljo vsak delovnik na telefonski
številki 01/52 72 930 ali nam pošljite sporočilo na info@zavod-ipf.si
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Zavod IPF je lastnik tega elektronskega sporočila skupaj z morebitnimi priponkami (v nadaljevanju dokument). Dokument je poslovna
skrivnost zaupne narave in je namenjen samo navedenem naslovniku. Če ste pomotoma prejeli ta dokument, vas prosimo, da takoj
obvestite pošiljatelja in mu dokument vrnete ter ga uničite. Prepovedna je vsaka nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje in
razširjanje tega dokumenta, njegovega dela ali vsebine.
Zavod IPF is the owner of this message. This message and any attachments are confidential and intendend solely for the adressee-s. If
you have recieved this e-mail in error, please immediately inform the sender, resend and destroy this message. Any unauthorised use,
description, publication, copying or distribution and dissemination of this this document or any part thereof or the contents of this
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