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Viljem Hribar

 

  številka 14 
april 2009 

  
 

Prijave 

fonogramov 

Z veseljem vam sporočamo, da se je od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 baza 

prijavljenega repertoarja v našem registru povečala za skoraj 7.000 izvedb, 
število izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, ki so naš zavod pooblastili za 
zastopanje, pa za skoraj 300. To nam bo omogočilo še učinkovitejšo delitev 
nadomestil za leto 2008 in kar je še pomembneje - pravičnejšo delitev za nazaj, 
to je za obdobje 2004-2007.  
 
Razveseljivo je, da ima več kot 80% novo prijavljenih izvedb leto prvo izdaje pred 

letom 2008. To pomeni, da bomo lahko razdelili znaten del sredstev, ki so sedaj 
rezervirana za čas med leti 2004 in 2007 in ki jih do sedaj prav zaradi 
neprijavljenega repertoarja ni bilo možno razdeliti.  
 
Navkljub navedenemu ponovno pozivamo vse proizvajalce fonogramov, da v 
skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil prijavite neprijavljene izvedbe in tako 
tudi izvajalcem omogočite izplačila nadomestil, ki jim pripadajo. 
 
Neprijavljena dela si lahko ogledate v aplikaciji ADMISS. 
 
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 na povezavi www.zavod-ipf.si/prijava-posnetih-izvedb/. 
Obrazec je potrebno izpolniti v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil, zato 
priporočamo, da si ga pred izpolnjevanjem pozorno preberete! 
    

Administrativne 

spletne strani 

(ADMISS) 

Člani so spletni vmesnik ADMISS lepo sprejeli, saj ima le-ta že 277 registriranih 
uporabnikov. Vseeno pa si v duhu še učinkovitejšega uveljavljanja pravic 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov želimo, da bi bilo uporabnikov še več, saj 
ADMISS članom omogoča: 
 
1. pregled prijavljenih izvedb 
2. pregled osebnih podatkov člana 
3. pregled prijavljenih fonogramov, kjer član nastopa kot izvajalec, lastnik ali 
upravičenec po izvajalcu ali lastniku 
4. povezavo do obrazca za prijavo posnetih izvedb objavljenih na komercialno 
izdanih fonogramih 
 
Ker želimo tako izvajalcem kot proizvajalcem fonogramov omogočiti učinkovito 

uveljavljanje pravic, vabimo vse tiste, ki dostopa do spletnega vmesnika ADMISS 
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še nimate, da si ga zagotovite.  
 
Obrazec si lahko natisnete z naslova http://www.zavod-
ipf.si/media/documents/200802/OBRAZEC_ZA_PRIJAVE_ADMISS_-
_ZAVOD_IPF.pdf in ga podpisanega pošljete na naš naslov.  
 
Člani imajo vpogled v svoje podatke, ki so pomembni za učinkovito uveljavljanje 
pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Podatke člani 
posredujejo Zavodu IPF ob včlanitvi v eno od skupščin Zavoda IPF ali naknadno 
za potrebe izplačil nadomestila za javno priobčitev fonogramov.  
 
Uporabnik ADMISS lahko preko vmesnika izpolnjuje tudi obrazce za prijavo 

posnetih izvedb, objavljenih na komercialnih fonogramih. Sistem elektronsko 
izpolnjene prijave pošlje neposredno proizvajalcu fonogramov v potrditev. 
Izpolnjen obrazec v PDF obliki je tako poslan izbranemu proizvajalcu fonogramov 
na njegov elektronski naslov, Zavodu IPF pa v vednost. Izpolnjen obrazec v PDF 
obliki je možno tudi shraniti ali natisniti. 
 
Podatki, dostopni za člane preko ADMISS, so izvoženi iz podatkovne baze 
oddelka Reparticija Zavoda IPF. Podatki se praviloma osvežujejo enkrat 

tedensko. Spremembe podatkov preko ADMISS zaenkrat niso možne, lahko pa 
jih v pisni obliki posredujete Zavodu IPF. 
 

Obračun 

nadomestil za 

leto 2008 in 

poračun 

nadomestil za 

leta med 2004 

in 2007 

Bliža se obračun nadomestil za leto 2008 in poračun nadomestil za pretekla 
leta, zato bi vas radi seznanili z nekaterimi podrobnostmi.  
 

 
 
Slika 1: Višina nadomestil, ki pripadajo upravičencem Zavoda IPF od l. 2004 do l. 2008. 

 
Izvedbo obračuna načrtujemo v zadnjih dneh maja 2009, obvestila z 
izračunanimi nadomestili in izpisanimi izvedbami s predvajanji pa bomo na 
naslove upravičencev poslali v prvi polovici junija.  
 
Z dnem pošiljanja obvestil bo začel teči 8 dnevni rok v katerem nam lahko 

upravičenci sporočijo morebitne spremembe podatkov, potrebnih za izplačila 

nadomestil, in nam pošljejo morebitna potrdila o posebnih davčnih statusih. 

Veseli bomo, če bomo ta potrdila prejeli že do konca maja.  
 
Izvedba nakazil bo predvidoma opravljena do konca junija 2009. Vsi zamudniki, 
ki nam ne bodo dostavili potrebnih podatkov za izvedbo nakazil, bodo svoja 
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nadomestila prejeli v naslednji seriji izplačil, ki je predvidena za september 2009. 
 
Takrat bo predvidoma opravljen poračun v katerem bomo razdelili tudi sredstva, 
ki Zavodu IPF pripadajo z naslova Privatnega reproduciranja. V ta poračun bomo 
vključili tudi vse nove prijave posnetih izvedb, ki bodo na naš naslov prispele do 
1. avgusta 2009. Teh se je samo v aprilu 2009 nabralo že več kot 500! To nas 
zelo veseli, saj bomo tako lahko razdelili še več sedaj rezerviranih nadomestil, ki 
še niso našle svojih upravičencev.  
 
Ponovno pozivamo vse tiste izvajalce, ki do sedaj tega še niso storili, da javijo 

podatke, potrebne za izplačila, saj le-teh teh v nasprotnem primeru ne 

moremo opraviti.  

 
Lepo vas pozdravljamo! 
 

Zavod IPF, april 2009 
 
 

 
 

    

  

 

    

    

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 

document is prohibited. 

 

 
 


