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Spoštovani upravičenci,  
 
obveščamo vas, da smo 19. novembra 2010 za izvajalce in proizvajalce 
fonogramov izvedli poračune za obdobja 2004/2005 do 2009. V skladu s 
spremembami Pravilnika o delitvi nadomestil sta bila poračuna 2004/2005 in 
2006 za proizvajalce fonogramov tudi končna poračuna s katerima smo razdelili 
vse zapadle rezervacije za neprijavljen repertoar.  
 
Kot smo vas obvestili v 25. številki E-novic, so se zaradi zelo slabe plačilne 
discipline sredstva za delitev le malenkostno spremenila. To pomeni relativno 
majhne popravke sredstev za delitev za pretekla obračunska obdobja. Zaradi 
navedenega bodo nadomestila ob tokratnih poračunih prejeli predvsem tisti 
izvajalci in proizvajalci fonogramov, ki so v času od zadnjega obračuna oz. 
poračunov prijavili neprijavljene izvedbe, pa tudi tisti, ki so nam šele pred 
kratkim posredovali podatke za izplačila nadomestil. 
 
V kolikor skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet 
Zavoda IPF določil v skladu z 9. členom Pravilnika o delitvi nadomestil (20 EUR 
bruto), in zavod že razpolaga z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo, bodo 
upravičenci obvestilo prejeli na svoj naslov s priporočeno pošto, nadomestilo pa 
bo izplačano predvidoma 7. decembra 2010. V primeru, da ste že prejeli 
nadomestila za pretekla obračunska obdobja, Vam bo izplačana razlika med 
obračunanim in že prejetim zneskom. 
 
V obdobju med junijskimi in novembrskimi poračuni je zaradi napovedanih 
končnih poračunov za proizvajalce fonogramov zelo naraslo število prijav 
posnetih izvedb, kar je predvsem pri izvajalcih bistveno povečalo skupno število 
upravičencev pri uporabljenih delih. To pomeni bistveno povečanje števila točk 
za posamezne obračunsko obdobje, kar ob skoraj enakih sredstvih za delitev 
pomeni nižjo vrednost točke. Posledica znižanja vrednosti točk lahko pomeni 
popravke obračunanih nadomestil navzdol za pretekla obračunska obdobja. 
 
Vsi upravičenci pa si od 26. novembra 2010 dalje na Administrativnih spletnih 
straneh (ADMISS) lahko ogledate svoje obračunske podatke. Od letošnje jeseni 
dalje pa je na istem mestu možen tudi ogled predvajanj za leto 2009 po 
posameznih radijskih postajah za prijavljena dela. 
 

http://zavod-ipf.si/binaries/show/e-novice_stevilka_25.pdf
https://admiss.zavod-ipf.si/
https://admiss.zavod-ipf.si/
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