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1.  POROČILO O POSLOVANJU

1.1  OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
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1.2  PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZAVODA IPF

Zavod IPF je neprofitna organizacija, ki so jo ustanovili izvajalci glasbe in 
proizvajalci fonogramov iz Slovenije za kolektivno varovanje in uveljavljanje 
podobnih glasbenih pravic, kot jih določa Zakon o avtorski in sorodnih 
pravicah. Na podlagi dovoljenja Urada za intelektualno lastnino Republike 
Slovenije zavod uveljavlja in varuje pravice domačih izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov ter pravice tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, katerih 
dela se javno priobčujejo v Republiki Sloveniji.

Zavod je bil ustanovljen leta 1997. Prva štiri leta njegovega delovanja je 
zaznamovalo pridobivanje dovoljenja, ki mu ga je URSIL podelil 7. 11. 20001. 
Sledilo je večletno obdobje potrjevanja tarif2. Šele uveljavitev novele ZASP leta 
2004 je zavodu omogočila nemoteno zbiranje in delitev nadomestil.

Zavod IPF zbira nadomestila za javno uporabo fonogramov na podlagi 
Pravilnika o uporabi fonogramov in veljavnih tarif, in jih, skladno s Pravilnikom 
o delitvi nadomestil, deli med upravičence do nadomestil, to je imetnike 
sorodnih pravic (izvajalce in proizvajalce fonogramov). 

Zavod IPF je edina kolektivna organizacija za zaščito sorodnih pravic 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji. 

Zavodu je bilo 12. 11. 2007 podeljeno tudi začasno dovoljenje za kolektivno 
uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic v primeru privatnega in drugega 
lastnega reproduciranja3. Dovoljenje se nanaša le na zbiranje nadomestil, 
medtem ko je razdeljevanje v pristojnosti posameznih upravičenih kolektivnih 
organizacij in reprezentativnih združenj. Omenjeno dovoljenje je poteklo 31. 
12. 2009.

1.3  SKLEPANJE SPORAZUMOV Z UPORABNIKI

Zavod je v letu 2009 končal pogajanja s predstavniki RTV SLO in tako 
zaokrožil poglavje radijskih programov nacionalnega pomena. Pogodba o 
pogojih in načinu uporabe ter višini nadomestila je bila podpisana za obdobje 
treh let z deset- do petnajstodstotno letno rastjo nadomestila glede na preteklo 
poslovno leto. Višina nadomestila za nacionalne programe se je tako zvišala za 
55 % in bo v letu 2011 presegla enkratnik začetnega nadomestila iz leta 2004.

V preteklem poslovnem letu so se zaključili dogovori o načinu uporabe 
in višini nadomestila znotraj storitev mobilne telefonije. Zaradi neobstoječe 
tarife za uporabo komercialno izdanih fonogramov v omenjeni dejavnosti je 
Svet sprejel Začasno tarifo za javno priobčitev v storitvah mobilne telefonije. 
Svet zavoda je sprejel tudi dokument o pogojih in načinu uporabe fonogramov 
v storitvi Mobilne TV. 

Pogajalska skupina zavoda je dosegla dogovor z izdajateljem nepridobitnega 
radijskega programa, ki je bil zadnji iz skupine radijskih programov s statusom 
po Zakonu v medijih, s katerim nismo imeli sklenjenega novega sporazuma. 
Omenjeno besedilo pomeni poenotenje pogojev uporabe za uporabnike 
komercialno izdanih fonogramov v radiodifuzni retransmisiji, ki se glede na 
pomen, ki jim ga pripisuje Zakon o medijih, delijo na komercialne, lokalne in 
regionalne programe posebnega pomena. Skupni imenovalec določanja višine 
nadomestil je delež uporabe glasbe v posameznem radijskem programu.

 1Dovoljenje št. 800-9/96 z za 
kolektivno uveljavljanje pravic 
izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov na fonogramih. 
Obvestilo Urada o dovoljenju je 
bilo objavljeno v Uradnem listu 
RS, št. 110-111/00.

2V skladu s tedanjo zakonodajo 
je tarife potrjeval URSIL.

3 Dovoljenje št. 31223-8/2007-2
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1.4  DEJAVNOSTI NA PODROČJU MALIH

 UPORABNIKOV, RADIODIFUZIJE IN 

 KABELSKIH OPERATERJEV

Kabelski operaterji

V letu 2009 smo pričeli s pogajanji o sklenitvi sporazuma s skupino 
uporabnikov radiodifuzne retransmisije - dejavnost IP operaterjev. V lanskem 
poslovnem letu so bila dogovarjanja z večino uporabnikov skupine zaključena. 
S sporazumi so bili določeni pogoji uporabe od poslovnega leta 2007 do 
konca leta 2011. Sklenitev dogovora s preostalimi uporabniki iz te skupine je 
predvidena za naslednje poslovno leto. 

Za radiodifuzno retransmisijo v ponudbi kabelskih operaterjev se je 
nadaljevalo izvajanje sporazuma iz leta 2007 oz. iz preteklih poslovnih let. 
Ta sporazum preneha veljati v letu 2012. K sporazumu je pristopilo 70 % 
kabelskih operaterjev, za, preostalih 30 % uporabnikov v tej dejavnosti pa so v 
veljavi način in pogoji uporabe tarifa zavoda.

Radiodifuzija

Na področju radiodifuzne retransmisije v radijskih programih je potekalo 
uresničevanje v preteklih letih podpisanih sporazumov o uporabi komercialno 
izdanih fonogramov v programih s statusom komercialnega, posebnega in 
nepridobitnega pomena. Za skupino posebnega pomena je to sporazum z 
veljavnostjo do leta 2013, za komercialne programe pa do leta 2012. Največji 
pomen se še vedno pripisuje učinkovitemu določanju osnove za obračun 
prihodkov iz radijske dejavnosti in napredku na področju popisa uporabe 
varovanih del. Poslovno leto je bilo zopet namenjeno poenotenju oblike 
seznamov in čim višji kakovosti njihove vsebine. Boljša kakovost seznamov 
predvajanih del predmetov upravičencev pomeni namreč manjši vložek zavoda 
pri delitvi zbranih nadomestil.

Mali uporabniki

Na področju trga malih uporabnikov je zavod v zadnjem četrtletju leta 2009 
pričel z akcijo terenskega nadzorovanja uporabe glasbe v gostinskih lokalih, 
trgovinah in frizerskih salonih. Te dejavnosti imajo z zavodom sklenjene 
sporazume, ki so začeli veljati v letu 2006. Sporazumi urejajo področje uporabe 
glasbe v gostinski, frizerski in kozmetični dejavnosti in uporabo glasbe na 
prodajnih površinah. V letu 2009 je bila opravljena revizija uresničevanja 
omenjenih sporazumov, ki pa ni izpolnila pričakovanj o pokritosti nekaterih 
segmentov uporabe glasbe, kar je botrovalo razvoju strategije terenske kontrole 
uporabe in posledičnega pozivanja k prijavi ugotovljene uporabe. Največji 
potencial za ugotavljanje uporabe glasbe je v deležu prijav glede na celotno 
dejavnost predstavljalo trgovska dejavnost, sledita pa ji gostinska in frizerska; 
slednja se je v preteklih poslovnih letih izkazala za najbolj odzivno.

Zavod je v preteklem letu obiskal 1781 objektov in novo ugotovljenim 
uporabnikom glasbe pripisal 1604 tarif. Največji, 57-odstotni delež, so 
predstavljali trgovski objekti, sledijo jim gostinski s 36-odstotnim deležem in 
ostale dejavnosti, ki predstavljajo 7-odstotni delež vseh obiskanih objektov. 
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Področje uresničevanja veljavnih sporazumov, ki ni dosegalo načrtovanih 
poslovnih ciljev zavoda, je v letu 2009 doživelo večje spremembe s pospešenim 
nadaljevanjem penetracije na trg malih uporabnikov. Uresničevanje načrta 
ureditve uporabe glasbe za eno izmed zadnjih skupin uporabnikov je temelj za 
bodoča pogajanja in oblikovanje novih, drugačnih pogojev uporabe. Zavod, ki 
se je v preteklosti srečeval s slabšo registracijo objektov uporabe glasbe, bo tako 
lahko preko popisa segmentov uporabe soustvaril boljše pogoje za uveljavitev 
pravic upravičencev.

Na področju plesnih dejavnosti je potekalo uresničevanje sporazuma iz 
preteklega poslovnega leta. 

V okviru dejavnosti prireditev se je oblikovala pobuda za ureditev načina 
in pogojev uporabe za področje plesnih prireditev, kjer se uporablja pretežno 
posneta glasba, oz. za prireditve s t.i. elektronsko glasbo. Sporazum za to 
področje bo dosežen v prihodnjem poslovnem letu. Največja težava pri 
doseganju potencialnega dogovora je bila odsotnost reprezentativne skupine 
organizatorjev, ki bi lahko opredelili področja in deležev uporabe glasbe v tej 
dejavnosti.

1.5  SODELOVANJE Z DRUGIMI KOLEKTIVNIMI 

 ORGANIZACIJAMI, ORGANIZACIJAMI 

 UPORABNIKOV, DRŽAVNIMI ORGANI TER 

 MEDNARODNO SODELOVANJE

Kolektivne organizacije

Kolektivne organizacije ZAMP, Združenje SAZAS in Zavod IPF so 
18. 6. 2007 podpisale Dogovor o zbiranju nadomestil za privatno in drugo 
lastno reproduciranje. Upoštevajoč ta dogovor in sklepe skupščin omenjenih 
kolektivnih organizacij, je Zavod IPF zaprosil URSIL za začasno dovoljenje za 
zbiranje nadomestil in ga pridobil 15. 11. 2007. Na podlagi tega dovoljenja je 
Zavod IPF v letu 2009 nadaljeval z zbiranjem nadomestil za privatno in drugo 
lastno reproduciranje. 

Nadomestila je zbiral v imenu vseh upravičencev:
Ω avtorjev glasbenih, avdiovizualnih in literarnih del;
Ω izvajalcev glasbenih in avdiovizualnih del;
Ω producentov avdiovizualnih del in proizvajalcev fonogramov.

Kolektivne organizacije, ki so podpisale dogovor, so skladno z njim 
imenovale svoje predstavnike v Nadzorni svet. Naloga Sveta je nadzor izvajanja 
začasnega dovoljenja. 

Predstavniki KO so se v letu 2009 sestali štirikrat (prva seja v letu 2009 se 
je vsebinsko nanašala na leto 2008). Na 3. seji Nadzornega sveta kolektivnih 
organizacij za področje privatnega in drugega lastnega reproduciranja je bilo 
predstavljeno stališče Zavoda IPF, da je načelni pisni dogovor med kolektivnimi 
organizacijami (kakršen je bil v veljavi doslej) podlaga za nadaljnje postopke pri 
pridobivanju dovoljenja za privatno reproduciranje kateregakoli od vlagateljev. 
Prav tako smo se takrat dogovorili, da bodo podpisnice sporazuma podale 
pripombe na dosedanje izvajanje uredbe s strani Zavoda IPF. Pripomb do 
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dogovorjenega roka ni bilo. Na Zavodu IPF smo zaradi tega načrtovali določene 
aktivnosti na tem področju tudi za leto 2010 in pričeli z njihovim izvajanjem. 
Naknadno smo bili obveščeni, da je druga kolektivna organizacija oddala vlogo 
na UIL za izdajo dovoljenja.

Ker se torej dogovora, doseženega na srečanju, ni upoštevalo, je tudi Zavod 
IPF, da bi se izognil morebitni škodi, oddal vlogo za dodelitev dovoljenja za 
zbiranje nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje tudi po izteku 
dovoljenja. UIL še odloča, tako o naši kot tudi o drugih vlogah.

Državni organi

Zavod IPF se je odzval vabilu UIL in sodeloval pri spremembah ZASP. 
Predloge sprememb in dopolnitev ZASP smo poslali 30. 6. 2009; v njih smo 
predlagali spremembe in/ali dopolnitve 37., 38., 39., 49., 128., 157. člena od a 
do f, 164., 167., 184. in 185. člena. 

Redno smo v stikih z APEK in inšpektorjem za medije pri Ministrstvu za 
kulturo.

Prav tako smo odgovorili na več pozivov raznih državnih organov, ki so 
med letom dobivali anonimne prijave. V prvi polovici leta smo dajali odgovore 
in pojasnila na anonimne očitke predvsem UIL, v drugi polovici leta pa tudi 
Uradu informacijske pooblaščenke, Komisiji za preprečevanje korupcije in 
varuhinji človekovih pravic.

Organizacije uporabnikov

Tako kot vsako leto smo tudi v letu 2009 imeli bolj ali manj redne stike 
z raznimi organizacijami uporabnikov (TZS, GZS, OZS, RTV SLO …). Tak 
način dela od nas terja učinkovito in ažurno izvajanje krovnih sporazumov.

Mednarodno sodelovanje

Na področju mednarodnega sodelovanja je bilo leto 2009 najaktivnejše 
do sedaj. Zavod IPF se je uveljavil kot aktivni član dveh krovnih organizacij: 
AEPO - ARTIS (The Association of European Performers’ Organisations) 
in SCAPR (Society’s Council for the Collective Management of Performer’s 
Rights), redno in živahno pa sodeluje tudi z IFPI (Intermational federation of 
phonogramic industry).

Zavod IPF igra opaznejšo vlogo tudi pri pomoči in svetovanju pri 
ustanavljanju kolektivnih organizacij na prostoru nekdanje Jugoslavije 
(predvsem v Makedoniji in BiH), predstavniki zavoda pa aktivno sodelujejo 
v treh delovnih skupinah v okviru SCAPR (Cooperation and development 
working group, Rights Administration and Bilateral Agreements Working 
Group and Legal Working Group). 

Predstavniki Zavoda IPF so se v letu 2009 udeležili naslednjih srečanj:
Krovne organizacije: 

a) IFPI:
Ω National Group Directors’ Meeting / Milano, 3.-4. aprila 2009 27. 
in 28. marca;
Ω Global Performance Rights Committee Meeting / Toronto, 
14.-15. maja 2009;
Ω European Performance Rights Committee Meeting / Madrid, 
15.-16. oktobra 2009;
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Ω National Group Directors’ Meeting / Strasbourg, 19.-20. oktobra 2009.
b) SCAPR:
Ω SCAPR General Assembly / Madrid, 28.-29. maja 2009;
Ω CDWG / Bruselj, 15. septembra 2009;
Ω CDWG / Pariz, 24. novembra 2009.
c) AEPO-ARTS:
Ω Workshop / Bruselj, 12.2.2009;
Ω AEPO-ARTIS Conference / Bruselj, 1. in 2. decembra 2009;
Ω AEPO-ARTIS General Assembly / Bruselj, 2. decembra 2009.
d) Drugo:
Ω obisk sestrskih organizacij O.F.P.S. in PI / Beograd, 16. septembra 2009.

Pri naštevanju mednarodnih stikov naj poudarimo, da je imel direktor 
Gregor Štibernik na povabilo AEPO-ARTIS na redni letni seji skupščine tudi 
referat z naslovom »Performers’ Rights In Today’s European Environment: 
How To Ensure A Sustainable Creative Sector?«. Poleg tega nas je SCAPR 
zaprosil, da organiziramo regionalno srečanje izvajalskih kolektivnih 
organizacij v Beogradu, ki bo potekalo v letu 2010. 

Kot vsako leto smo tudi tokrat pozvali evropske in druge tuje kolektivne 
organizacije k uveljavljanju pravic izvajalcev in/ali proizvajalce fonogramov k 
sklenitvi sporazumov o dvostranskem sodelovanju.

1.6  SODNI POSTOPKI

V nadaljevanju je opisano stanje na dan 31. 1. 2009. Uredili oz. obnovili 
smo pogodbena razmerja z več velikimi uporabniki, med drugim z radiem 
Ognjišče, ki ima med našimi radijskimi postajami edini status nekomercialne 
radijske postaje posebnega pomena. Na sodišču so začeli teči prvi postopki proti 
uporabnikom, ki niso pogodbeno uredili uporabe komercialnih fonogramov 
pri opravljanju svoje dejavnosti.

Zaključili smo pogajanja z IP operaterji, ki imajo v svoji ponudbi tudi 
dejavnost kabelske retransmisije, in z dvema od največjih operaterjev sklenili 
pogodbo, prav tako pa smo podpisali novo pogodbo z RTV Slovenija.

Na sodiščih smo skušali doseči oprostitev plačevanja sodnih taks. Ustavno 
sodišče je kolektivne organizacije namreč označilo kot nosilce javnih pooblastil, 
ki so v skladu z določili Zakona o državni upravi izenačeni z državnimi organi, 
katerim sodnih taks ni potrebno plačevati. Glede na to, da sodne takse po 
spremembi Zakona o sodnih taksah dosegajo precej visoke zneske in pomenijo 
veliko finančno obremenitev za Zavod IPF, je bilo ob količini sodnih zadev, ki 
tečejo v zvezi z dejavnostjo Zavoda IPF, smiselno poskusiti doseči oprostitev 
plačila, vendar z njo nismo uspeli.

V povezavi z izvrševanjem pooblastil iz začasnega dovoljenja za uveljavljanje 
pravice do nadomestila za privatno reproduciranje in drugo lastno uporabo 
smo razposlali več opominov zavezancem za plačilo, ki so svoje obveznosti v 
večini primerov izpolnili, pet pa smo jih prijavili Tržni inšpekciji RS (TIRS). 
Pozneje smo prijavo zoper enega zavezanca umaknili, ker je izpolnil svojo 
obveznost, glede preostalih štirih zavezancev za plačilo pa TIRS še ni zaključil 
postopkov.

V novembru smo razposlali opomine 1142 dolžnikom, pri čemer je 600 
dolžnikov po prejemu opomina in usklajevanjih ter ‘živahni’ komunikaciji, ki 
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je sledila, svoj dolg poravnalo. Za ostale so bili predani nalogi za vložitev cca. 
550 izvršb.

Od oktobra 2009, ko smo pričeli s terenskim preverjanjem uporabe 
komercialnih fonogramov pri malih uporabnikih, smo vsak mesec izstavili 
približno 500 pozivov za sklenitev pogodbe in za plačilo mesečnega nadomestila, 
pri čemer smo od novembra naprej pošiljali še dodatne pozive za plačilo tistim 
uporabnikom, ki po prejetju poziva pogodbe niso sklenili in/ali niso poravnali 
nadomestila za pretekli (in z drugim pozivom tudi za tekoči) mesec.

Vložili smo eno zasebno kazensko tožbo zaradi suma storitve kaznivega 
dejanja obrekovanja. Dobro ime in ugled kolektivne organizacije sta namreč 
ključnega pomena za njeno uspešno delo, tako v odnosu do imetnikov pravic 
kot tudi v odnosu do uporabnikov. Zoper tožbo je bil vložen ugovor, vendar je 
sodišče ugovor zavrnilo in postopek teče naprej.

Zoper Zavod IPF teče tudi postopek pri informacijski pooblaščenki, saj 
naj bi Zavod IPF kršil obveznost varovanja osebnih podatkov. Na eni od 
tiskovnih konferenc Zavoda IPF je bil predstavljen tudi sistem ADMISS, med 
predstavitvijo so bili kot primer prikazani tudi podatki o fonogramih določenega 
izvajalca, ki so sicer dostopni vsem uporabnikom ADMISS-a. Informacijska 
pooblaščenka je na podlagi prijave proti nam sprožila še en postopek, 
tokrat zaradi domnevnega kršenja tajnosti osebnih podatkov. Informacijska 
pooblaščenka je pozneje oba postopka združila, odločbe pa še ni.

V novembru 2009 smo pri Uradu RS za intelektualno lastnino vložili vlogo 
za podelitev dovoljenja za uveljavljanje pravice do nadomestila za privatno 
reproduciranje in drugo lastno uporabo, Urad pa o vlogi do izteka leta 2009, 
ko je Zavodu IPF prenehalo začasno dovoljenje, še ni odločil.

Oblikovali smo končno besedilo bilateralnih sporazumov s tujimi 
kolektivnimi organizacijami in naleteli na problematiko neskladnosti 
nacionalne zakonodaje s pravicami imetnikov in obveznostmi države iz 
mednarodnih pogodb in konvencij, zaradi česar smo problematiko podrobneje 
predstavili krovnemu združenju izvajalskih kolektivnih organizacij SCAPR in 
preko njih uskladili svoje nadaljnje mednarodno udejstvovanje in čezmejno 
izmenjavo podatkov ter zbranih nadomestil.

1.7  SKUPŠČINA IZVAJALCEV IN SKUPŠČINA 

 PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV

Skupščina izvajalcev je na dan 31. 12. 2009 štela 1267 članov, Skupščina 
proizvajalcev fonogramov pa 184 članov.

Skupščini sta imeli v letu 2009 vsaka po eno redno letno sejo, na katerih sta 
pridobili oz. sprejeli dokumente v skladu z ZASP, predloge dopolnitev Statuta 
in Poslovnika Skupščine izvajalcev ter sprejeli sklep o rezervaciji sredstev za 
upravičence iz avdiovizualnega področja. Zapisniki vseh dosedanjih sej obeh 
Skupščin so dostopni na spletnem mestu zavoda.

Skupščina proizvajalcev fonogramov

V letu 2009 so potekli mandati predstavnikom proizvajalcev fonogramov v 
Svetu in Strokovnemu svetu. Za mandatno obdobje 2009-2013 so bili izvoljeni 
naslednji predstavniki Skupščine proizvajalcev fonogramov:
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Ω Boštjan Menart - predsednik skupščine,
Ω Goran Lisica - podpredsednik skupščine,
Ω Darjo Rot - član,
ki opravljajo tudi funkcijo predstavnikov Skupščine proizvajalcev v Svetu 
zavoda. Za nadomestnega člana proizvajalcev fonogramov v Svetu zavoda je 
bil izvoljen Branko Jovanovič.

Za isto mandatno obdobje so bili v Strokovni svet zavoda izvoljeni naslednji 
predstavniki Skupščine proizvajalcev fonogramov:
Ω Nevenka Richter Peče,
Ω Darko Petrič,
Ω Marko Stopar,
Ω Brane Jahn kot zunanji član Strokovnega sveta.

Za nadomestnega predstavnika proizvajalcev fonogramov v Strokovnem 
svetu zavoda je bil izvoljen lgor Dajić.

Skupščina izvajalcev

Med sklepi članov Skupščine izvajalcev na tem mestu opozarjamo na sklep 
o objavi seznamov 500 upravičencev z najvišjim obračunanim nadomestilom, 
500 najbolj predvajanih izvedb, 500 najbolj predvajanih izvajalcev in 500 
najbolj predvajanih izvedb, ki niso prijavljene pri zavodu. Oblikovana je bila 
tudi delovna skupina za pregled in dopolnitve Pravilnika o delitvi nadomestil.

Volitev ni bilo, mandat predstavnikov izvajalcev pa poteče 2. 6. 2010.

1.8  REPARTICIJA

Prijave posnetih izvedb

Baza prijavljenih posnetih izvedb je na dan 31. 12. 2009 obsegala 24.709 
pravilno prijavljenih izvedb. V letu 2009 je Oddelek za reparticijo v okviru 
razpoložljivih možnosti pregledal in poenotil bazo, saj se je v preteklih 
letih zaradi nedoslednega poročanja radijskih postaj o sporedu predvajanih 
del nabralo zelo veliko število podvojenih vnosov za isto izvedbo. Tako smo 
v sodelovanju z izvajalci in proizvajalci fonogramov uspešno združili več 
tisoč izvedb. Na vseh neprijavljenih izvedbah, ki smo jih prejeli s sporedov 
predvajanih del, so obračunane rezervacije, ki čakajo na prijavo proizvajalca 
fonograma, ki ji bo sledilo izplačilo vsem upravičencem. 

Glasbene izvedbe 31. 12. 2009 1. 1. 2009 Razlika

Število vseh glasbenih izvedb v bazi 77.546 74.420 3126

Število popolno prijavljenih glasbenih izvedb 24.709 14.290 10.419

Število rezervacij (ni podatkov, duplikati) 52.837 60.130 -7293

Od teh že označenih za združitev 892 0 892

Združenih izvedb (rezervacij in duplikatov) 4548 0 4548

Razmerje prijavljene GI / vse GI 31,86 % 19,20 %
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Upravičenci

Število upravičencev v bazi 7672 4649 3023

Število znanih upravičencev (ki imajo davčno številko) 1488 1134 354

Razmerje upravičencev, ki prejmejo nadomestilo 19,40 % 24,39%

Izvajalci na izvedbah

Skupaj izvajalcev na prijavljenih glasbenih izvedbah 193.231 140.336 52.895

Izvajalci na rezervaciji 53.207 60.123 -6916

Izvajalci, udeleženi na prijavljenih GI 140.024 80.213 59.811

Razmerje udeleženi izvajalci / vsi izvajalcu 72,46 % 57,16 %

Proizvajalci na izvedbah

Skupaj proizvajalcev, udeleženih na prijavljenih GI 78.169 74.614 3555

Proizvajalci na rezervaciji 52.464 60.111 -7647

Proizvajalci, udeleženi na prijavljenih GI 25.705 14.503 11.202

Razmerje udeleženi proizvajalci : vsi proizvajalci 32,88 % 19,44 %

Slika 2: Shematični prikaz postopka delitve nadomestil

Delilna masa

50 %
proizvajalci
fonogramov

50 %
izvajalci

Sklad RTV SLO Sklad ostalih RTV
programovSklad RTV SLO Sklad RTV SLO Sklad ostalih RTV

programov

Točkovano z 2
točkama za vsako 

začeto minuto

Točkovano z 1
točko za vsako 
začeto minuto

Seštevek točk 
vseh predvajanj

Delitveni sklad
delimo s

seštevkom točk 
vseh predvajanj

Vrednost točke v €

Zmnožimo število 
točk posamezne 

izvedbe z
vrednostjo točke €

Rezultat =
vrednost
predvajanja

posnete izvedbe v
€

Kategorija 90
(1 – 5 izvajalcev)
4 točke/min G
4 točke/min P

Kategorija 100
(6 – 12 izvajalcev)
5 točk/min G
3 točk/min P

Kategorija 120
(13 – 40 izvajalcev)
7 točk/min G (solist,

dirigent)
3 točke/min P

Kategorija 130
(41 ali več  
izvajalcev)

9 točk/min G (solist,
dirigent)

3/min točke P

Glavni izvajalci (G)
Solisti, stalni člani 
glasbenih zasedb

Pogodbeni izvajalci (P)
Najeti studijski

glasbeniki, oblikovalci
tona, producenti

Za vsak fonogram se izračuna število točk 
upravičenih izvajalcev in se ga množi s 

številom začetih minut uporabe

Delitveni sklad izvajalcev delimo s skupnim
seštevkom vseh zbranih točk upravičenih 

izvajalcev

Vrednost točke v €

Za izplačilo izvajalcem se vrednost točke množi 
s številom točk, ki jih izvajalec zbere

Slika 1: Pregled baze izvedb
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Članstvo

Baza izvajalcev in proizvajalcev je na dan 31. 12. 2009 štela 1451 subjektov, 
ki so nam posredovali potrebne podatke za izplačila nadomestil, vseh 
evidentiranih izvajalcev s prijav posnetih izvedb pa je v naši bazi 7672. Mnoge 
od njih pri nas čaka nadomestilo, ki jim ga zaradi pomanjkljivosti podatkov ne 
moremo izplačati.

31. 12. 2009 je bilo v Skupščino proizvajalcev včlanjenih 180 članov (10 
več kot v letu 2008), v Skupščino izvajalcev pa 1267 članov (281 več kot v letu 
2008), nekatere fizične osebe pa so bile včlanjene v obe skupščini. 

Pomembno je, da se je v zadnjih treh obračunih povečalo število upravičencev 
v obračunih. Nadomestil za javno priobčitev fonogramov je deležnih vedno več 
upravičencev. 

Kljub temu je na seznamu še vedno nekaj več kot 1600 upravičencev, 
ki jim je bilo do sedaj obračunanih po več kot 20 €, kar v skupnem znesku 
znese skoraj 177.000 €. V letu 2009 smo sistematično pristopili k iskanju teh 
upravičencev, rezultat pa je nekaj več kot 100 upravičencev, ki so se odzvali na 
naše vabilo.

Obračun 2008 in poračuni za leta 2004/2005, 2006, 2007 

ter 2008

Dne 27. maja 2009 smo izvedli Četrti poračun 2004-2005, Drugi poračun 
2006, Prvi poračun 2007 in Obračun 2008, tako za izvajalce kot tudi za 
proizvajalce fonogramov. Zaradi velikega povečanja analiziranih sporedov 
radijskih postaj (povečanje iz 36 na 48) so bile pri majskih poračunih analizirane 
izvedbe, ki so imele 10 ali več predvajanj. Tako smo 23. oktobra 2009 izvedli 
še Peti poračun 2004-2005, Tretji poračun 2006, Drugi poračun 2007, Prvi 
poračun 2008, v katerem so bile zajete vse izvedbe, vključno s tistimi z enim 
samim predvajanjem. Prav tako smo v oktobrske poračune vključili tudi 
nadomestila, ki so zavodu pripadla iz naslova privatnega reproduciranja. 

Tako so za majski obračun za leto 2008 sredstva za delitev za izvajalce 
in proizvajalce fonogramov znašala po 450.830,03 € na vsako skupščino, pri 
oktobrskem prvem obračunu za leto 2008 pa so sredstva za delitev za Izvajalsko 
skupščino znašala 523.144,20 €, za Skupščino proizvajalcev fonogramov pa 
517.394,20 €. 

V letu 2009 je bilo izplačanih 663.804,90 € nadomestil. 
Samo za obračunsko obdobje 2008 je bilo v letu 2009 izvajalcem (724) 

izplačanih 70.758,09 €, 87.252,59 € je bilo obračunano znanim izvajalcem, ki 
nam še niso posredovali podatkov za izplačilo, 365.133,52 € pa smo rezervirali 
za neznane upravičence. 

Proizvajalcem fonogramov je bilo za obračunsko obdobje 2008 v letu 2009 
izplačano 377.172,37 € nadomestil. 

Za zbrana nadomestila upravičencev, ki zavodu niso podpisali pooblastila 
o zastopanju ali za katere ni bilo mogoče pridobiti druge, za obračun potrebne 
dokumentacije ali jih zavod ne zastopa na podlagi pogodbe, sklenjene z 
drugo kolektivno organizacijo, zavod rezervira ustrezen znesek nadomestil za 
obdobje petih let.

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 
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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. 

V analizi za leto 2008 smo upoštevali sporede predvajanih del na naslednjih 
radijskih postajah:

1) Razred 100 (Sklad RTV SLO): 
1. A1 (1. program)
2. Radio Capodistria
3. Radio Koper
4. Radio SI
5. Val 202 (2. program).

2) Razred 200 (Sklad DRUGIH RADIODIFUZNIH ORGANIZACIJ): 
1. Alpski val, 
2. Koroški Radio, 
3. Moj radio, 
4. Murski val, 
5. Radio 94, 
6. Radio Alfa, 
7. Radio Brezje,
8. Radio Brežice,
9. Radio Capris,
10. Radio Celje, 
11. Celjski val,
12. Radio City, 
13. Radio Dur, 
14. Radio Ekspres,
15. Radio Fantasy, 

16. Radio Goldi, 
17. Radio Gorenc,
18. Radio Hit,
19. Radio Kaos, 
20. Radio Kranj,
21. Radio Krka, 
22. Radio Kum 
23. Radio Laser, 
24. Radio Maxi, 
25. Radio Odmev,
26. Radio Ognjišče,
27. Radio Prlek, 
28. Radio Robin,
29. Radio Rogla,
30. Radio Salomon,

31. Radio Sevnica,
32. Radio Sora,
33. Radio Sraka,
34. Štajerski val,
35. Radio Tempo,
36. Radio Triglav,
37. Radio Univox,
38. Radio Velenje,
39. Radio Veseljak,
40. Radio Viva, 
41. RGL, 
42. Studio D, 
43. Zeleni Val.

Skupaj smo analizirali 48 radijskih postaj. Zavod ima skladno s pravilnikom 
o delitvi nadomestil rezerviran ustrezen znesek nadomestil:
Ω za upravičence, ki zavodu niso podpisali pooblastila o zastopanju;
Ω za upravičence, za katere ni bilo mogoče pridobiti potrebne dokumentacije 
za obračun;
Ω za upravičence, ki jih zavod ne zastopa na podlagi pogodbe, sklenjene z 
drugo kolektivno organizacijo.

ADMISS

Vzporedno s pripravami na oktobrske poračune smo pripravljali tudi prvo 
večjo nadgradnjo Administrativnih spletnih strani (ADMISS) in tako vsem 
upravičencem omogočili vpogled v obračunske podatke. Na spletni strani so 
od 4. novembra 2009 na voljo vsi obračunski podatki od poračunov, ki so 
bili opravljeni od junija 2009 dalje. Po dostopnih podatkih je to prva rešitev 
v širšem evropskem prostoru, ki upravičencem omogoča vpogled v prav vse 
matične in obračunske podatke. Menimo, da se na ta način bistveno izboljšuje 
preglednost poslovanja, saj imajo upravičenci za vsa leta nazaj na voljo podatke 
o predvajanjih in vse obračunske podatke. Z uvedbo te dodatne aplikacije smo 
začeli vsem upravičencem, ki nam posredujejo podatke za izplačila, dodeljevati 
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uporabniška imena in gesla za dostop do aplikacije ADMISS. 
Tako se je število upravičencev z dostopom do ADMISS-a povečalo že 

na več kot 1100. S to aplikacijo tudi pomembno prispevamo k ohranjanju 
okolja, saj sedaj upravičencem pošiljamo le obvestila o opravljenem obračunu 
oz. poračunih in finančna obvestila, pred tem pa smo vsakokrat na naslove 
upravičencev poslali prek 10.000 listov papirja! Seveda pa je upravičencem, 
ki nimajo dostopa do svetovnega spleta, na njihovo zahtevo še vedno na voljo 
tiskana različica.

1.9  ODNOSI Z JAVNOSTMI

Širšo javnost smo redno obveščali o delovanju zavoda, z objavljanjem gradiv 
na spletnem mestu pa smo skrbeli tudi za izobraževanje tako upravičencev kot 
zavezancev za plačilo. Prenovili in posodobili smo spletno mesto, na katerem 
sproti objavljamo najaktualnejše domače in tuje novice s področja kolektivnega 
uveljavljanja sorodnih pravic.

Spletno aplikacijo ADMISS uporablja čedalje več upravičencev. Aplikacija 
upravičencem zagotavlja transparentnost pri uveljavljanju pravic iz glasbene 
ustvarjalnosti, saj jim omogoča vpogled v podatke, ki jih o njih zbira oddelek 
Reparticija Zavoda IPF. Z iskalnikom je možno poiskati izvedbo in preveriti, 
ali je ustrezno prijavljena. Spletne administrativne strani Zavoda IPF uporablja 
več kot 1100 članov!

Za tiste obiskovalce spletnega mesta, ki se želijo še bolj poglobiti v materijo 
kolektivnega uveljavljanja, smo odprli virtualno knjižnico, kjer so na enem 
mestu zbrana javno dostopna gradiva iz vsega sveta. 

Tudi v bodoče bomo skušali kar se da veliko informacij narediti dostopnih 
najširšemu krogu uporabnikov, in to ne glede na čas in prostor. Dostop do še 
podrobnejših informacij (npr. do obračunskih podatkov za vsa pretekla leta, 
podatkov o predvajanjih, podatkov o repertoarju …) pa bo omogočen članom z 
uporabniškim imenom in geslom.

Že sedaj pa je primerjalna tabela dostopnosti gradiv preko interneta 
sledeča:
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Izvajanje uredbe
33%

Redno 
poslovanje

67%

1.10  RAZVOJ ZAVODA

V poslovnem letu 2009 je imel Zavod IPF 6 redno zaposlenih delavcev. 
Občasno so nam na pomoč priskočili študentje, poleg tega stalno sodelujemo 
tudi z zunanjimi pogodbenimi izvajalci (računovodstvo, odvetniške storitve, 
IT, zajem in obdelava sporedov predvajanih del …). 

Posodobljena je bila programska oprema, izvedeni so bili popravki in 
dopolnitve in dokupljeno še nekaj pisarniške opreme.

Takšna organizacija poslovanja nam omogoča boljši nadzor nad 
opravljenim delom, preglednejše obvladovanje stroškov, izredno fleksibilnost 
in hitro odzivnost na spremembe.

1.11  FINANČNI REZULTATI

Splošno

Poslovno leto 2009 na Zavodu IPF ocenjujemo kot uspešno, in to kljub 
dejstvu, da nam objektivne gospodarske razmere niso bile naklonjene. V imenu 
upravičencev smo zbrali 2.489.154 €, od tega je delež prihodkov iz izvajanja 
uredbe predstavljal 33 % vseh prihodkov4.

4 Ob tem ne smemo pozabiti, 
da imetnikom pravic, ki jih 
zastopa Zavod IPF, pripada 
še delež iz naslova privatnega 
reproduciranja.

Kolektivna 
organizacija I

Kolektivna 
organizacija II

Kolektivna 
organizacija III

Zavod IPF

Statut × � � �

Pravilnik o delitvi nadomestil × � � �

Ostala dokumentacija v zvezi z 
delitvijo (npr. sklepi organov) 

× × × �

Letno poročilo za zadnje leto × × � �

Letna poročila za pretekla leta × × � (od leta 2004) � (od leta 2004)

Zapisniki sej skupščin × × × �

Zapisniki sej vseh organov × × × �

Slika 3: Primerjalna tabela dostopnosti gradiva prek spleta

Slika 4: Grafični prikaz strukture prihodkov Zavoda IPF za leto 2009



16

Nadomestila, zbrana z rednim poslovanjem, so tako v l. 2009 znašala 
1.670.198 €, kar je absolutno gledano več kot lani. Realno pa smo glede na 
krčenje trga celo dosegli 8-odstotno rast5.

Ti podatki kažejo na dvoje: 
1. v preteklih letih nam je s postopnim, sistematičnim delom uspelo doseči 
nivo, ko nas poslabšanje razmer na trgu ne prizadene tako močno, kot bi nas 
sicer lahko, 
2. imamo še veliko rezerve za nadaljnjo rast (pokritost trga malih uporabnikov, 
RTV SLO, nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje …), s 
katerimi bomo lahko tudi v prihodnje kompenzirali morebitne izpade prihodka 
v določenih segmentih.

Graf prikazuje rast nadomestil, zbranih iz naslova izvajanja stalnega 
dovoljenja v preteklih letih, skupaj z rastjo bruto domačega proizvoda. Kot 
vidimo, Zavod IPF od 2005 dalje stalno povečuje razliko v rasti glede na 
makroekonomsko okolje.

5 BDP je v letu 2009 padel za 
kar 7,8 %.
Vir: 
http://www.umar.gov.si/
informacije_za_javnost/obvestila_
in_sporocila_za_javnost/obvestilo/
zapisi/pocasno_okrevanje_
gospodarske_aktivnosti/31/?tx_
ttnews[syear]=2010&tx_ttnews[smo
nth]=3&cHash=7489e1c42a

http://www.nlb.si/slovenija

Objektivnejši pogled na stanje uveljavljanja sorodnih pravic v letu 2009 
nam daje primerjalna tabela, ki prikazuje rast prihodkov v posameznih državah 
evroobmočja glede na preteklo leto.
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Slika 5: Prikaz rasti nadomestil in bruto domačega proizvoda

Slika 6: Primerjalna tabela rasti prihodkov v nekaterih državah evroobmočja glede 
na preteklo leto v odstotkih.
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Še komentar k izjemnim rezultatom Španije in Portugalske: takšno rast 
sta beležili zaradi pozitivnih učinkov spremenjene zakonodaje – V Španiji 
so bile uveljavljene spremembe na področju privatnega reproduciranja, na 
Portugalskem pa na področju malih uporabnikov. Tako so - kar se tiče sorodnih 
pravic na navedenih področjih - šele v preteklem letu prodrli na trg.

Sicer pa so zbrana nadomestila na evropskem nivoju v povprečju beležila 
3-odstotni padec glede na prihodke v letu 2008. Spodnja slika, ki upošteva 
primerjavo zbranih nadomestil z gibanjem BDP, kaže, da smo se ‘prebili’ med 
prvih deset držav na svetu(!)6.

6 Vir: gradiva IFPI Global PRC 
meeting, Pariz 2010

Redno poslovanje

Že šesto leto zapored smo beležili pozitivno rast, saj smo v letu 2009 iz 
tega naslova zbrali 1.670.198 € nadomestil.
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Slika 7: Primerjalna tabela najuspešnješih 10 držav na svetu, v kateri je upoštevan 
indeks zbranih nadomestil in BDP.

Slika 8: Tabela rasti prihodkov 2004-2009 v milijonih €.
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V nadaljevanju prikazujemo delež posameznih skupin prihodkov Zavoda 
IPF za leto 2009. Deleži so uravnoteženi in primerljivi s stanjem v letu 
2008.

Privatno reproduciranje
7

Kot smo lahko izvedeli iz medijev, ki pokrivajo (tudi) področje nosilcev in 
naprav, podvrženih plačilu8, je v letu 2009 področje naprav in nosilcev beležilo 
največji padec prodaje v zadnjih letih. Tako je bilo npr. v letu 2009 prodanih 
kar 15 % manj osebnih računalnikov kot v letu 2008, še večji padec prodaje pa 
so beležili pri nosilcih CD in DVD, saj gre očitno za izdelka, katerih življenjska 
doba je v izteku9. 

Glede na recesijo, ki je lani najprej prizadela trgovinsko dejavnost in 
uvoznike, lahko rezultat, dosežen v letu 2009, kljub temu ocenjujemo kot 
zadovoljiv, saj je bilo zbranih za 818.956,28 € nadomestil.

V skladu z dogovorom med kolektivnimi organizacijami je za vse kategorije 
upravičencev po odbitju dogovorjenih stroškov za delitev med kolektivne 
organizacije na posebnem računu zbranih 737.060,66 €, ta sredstva pa se 
delijo v skladu z določili ZASP in dogovori med kolektivnimi organizacijami.

Odhodki

V skladu z veljavnimi standardi izkazujemo naslednje odhodke:
a) odhodki Zavoda IPF, ki ne izhajajo iz stroškov, temveč iz zmanjšanja obratnih 
sredstev, znašajo 142.112 €. Gre za t.i. prevrednotevalne poslovne odhodke.
b) Drugi odhodki, ki niso povezani s stroški delovanja Zavoda IPF, so bili: 
Ω stroški izvajanja uredbe 81.896 €,
Ω izplačila ZAMP in SAZOR za leto 2009 62.164 €,
Ω odhodki promocijskega sklada izvajalcev 62.973 €,
Ω odhodki promocijskega sklada proizvajalcev 23.807 €.
c) Drugi odhodki Zavoda IPF (sodne takse, koleki, prispevki za stavbno 
zemljišče …) so znašali 86.314 €.
d) Stroški delovanja Zavoda IPF (stroški dela, amortizacija, stroški storitev in 
stroški materiala) so v l. 2009 znašali 585.166 €. Pri tem naj navedemo, da 

7 Več o tem v poglavju Izvajanje 
začasnega dovoljenja za privatno 
in drugo lastno reproduciranje

8 Moj mikro, Monitor, Delo, 
Dnevnik …

9 http://www.rtvslo.si/znanost-in-
tehnologija/prodaja-racunalnikov-
po-sestih-letih-navzdol/99217

http://www.mojmikro.si/
news/padec_prodaje_osebnih_
racunalnikov_2

0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

700.000 €

800.000 €

Slika 9: Struktura prihodkov Zavoda IPF v letu 2009.
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so znaten del teh stroškov predstavljale ‘investicije’, ki niso vezane zgolj na 
poslovno leto 2009, temveč jih je potrebno upoštevati skozi daljše časovno 
obdobje. 

Zavod IPF je namreč v zadnji tretjini leta s temeljito prenovo poslovnih 
procesov v celoti spremenil koncept dela na področju malih uporabnikov. Temu 
področju smo vseskozi posvečali veliko pozornost in skušali s katero izmed 
drugih organizacij skleniti dogovor, ki bi vodil k racionalizaciji procesov. Ker 
želenih rezultatov ni bilo, število na novo sklenjenih pogodb pa je padalo, smo 
razvili nov poslovni model. Tako vzpostavitev t.i. terenske službe (simulacija 
področja, raziskava trga, pogajanja, zagon, avtomatizacija, doprogramiranje 
…) sicer stroškovno bremeni leto 2009, rezultati pa bodo, zaradi narave 
obračunavanja nadomestil malim uporabnikom, vidni šele 2010, še bolj pa 
2011. Cilj, ki se mu skušamo približati, je namreč vsaj 1000 novih pogodb 
letno do leta 2013. 

Velik napredek je bil dosežen tudi na področju reparticije. Zaradi drugačne 
organiziranosti oddelka pred letom 2009 je za vnos ostalo več tisoč prijav 
posnetih izvedb in prijav novih članov oz. upravičencev. S prehodom na 
novo programsko opremo in novo organiziranost oddelka so bile vnesene 
vse stare prijave. Z razvojem nove programske opreme je omogočeno 
učinkovito upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, saj je iz 
programa možno izvažati podatke v najrazličnejših oblikah. Tako smo dobili 
možnost, da smo zaradi boljše preglednosti delitve nadomestil nadgradili 
tudi Administrativne spletne strani ADMISS, ki upravičencem od leta 2009 
omogočajo vpogled tudi v obračunske podatke, in tako pošiljanje seznamov 
obračunanih izvedb ni več potrebno. Leta 2009 smo s partnerji začeli 
razvijati tudi nov program za avtomatsko in ročno obdelavo prejetih sporedov 
predvajanih del, ki v bistveno krajšem času kot do sedaj omogoča analizo 
sporedov do zadnjega predvajanja, kar zagotavlja pravično delitev nadomestil 
med naše upravičence.

Povzetek

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da znašajo skupni prihodki, ki pripadajo 
Zavodu IPF skupaj z rezervacijami za izvajalce in producente avdiovizualnih 
del 2.112.430 €.

V nadaljevanju prikazujemo preglednico deležev odhodka po posameznih 
kategorijah.

Odhodki Delež od prihodka

Stroški delovanja zavoda 585.166 € 27,70 %

Rezervacija za AV imetnike 221.120 € 10,47 %

Prevrednotovalni poslovni odhodki 142.112 € 6,73 %

Odhodki za promocije izvajalcev 62.973 € 2,98 %

Odhodki za promocije proizvajalcev 23.807 € 1,13 %

Izplačila nadomestil ZAMP in SAZOR 62.164 € 2,94 %

Takse, koleki … 86.314 € 4,09 %

Slika 10: Prikaz strukture odhodkov
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Delilna masa

Kot je razvidno iz pojasnil k računovodskim izkazom, so obveznosti do 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov iz naslova zbranih nadomestil, ki še niso 
bila razdeljena med upravičence, na dan 31. 12. 2009 znašale 1.444.722 €.

Od tega je bilo za delitev med kolektivne organizacije upravičencev iz 
naslova privatnega reproduciranja na posebnem računu zbranih 737.067 €.

Za leto 2009 je za delitev iz naslova rednega poslovanja Zavoda IPF 
po odbitju odhodkov za promocije izvajalcev in proizvajalcev fonogramov 
skupaj z nadomestili, ki pripadajo izvajalcem in proizvajalcem fonogramov 
za privatno in drugo lastno reproduciranje10 (po odbitju v 154. členu ZASP 
določenega deleža za avtorje, pripada izvajalcem in proizvajalcem fonogramov 
oz. filmskim producentom 442.240 € iz naslova privatnega reproduciranje), 
namenjenih 1.149.877 €.

1.12  POROČILO O DELU SVETA ZAVODA 

Svet zavoda je organ, ki upravlja Zavod IPF. Sestavljajo ga predsednika in 
podpredsednika vsake od skupščin ter po en dodatni član iz vsake skupščine. 

Svet v sestavi:
Ω BOŠTJAN MENART - predsednik,
Ω BOŠTJAN DERMOL - podpredsednik,
Ω DARJO ROT - član,
Ω mag. IGOR KULAŠIĆ - član,
Ω ROK FERENGJA - član,
Ω GORAN LISICA - član,
se je v l. 2009 sestal na 16 sejah, katerih zapisniki in sklepi so objavljeni na 
spletnem mestu Zavoda IPF. Zavedamo se, da je za upravičence (ne samo za 
člane) izjemno pomembna prosta dostopnost (brez raznih ‘administracijskih’ 
ovir) do vseh pomembnih informacij (zapisnikov sej organov, zapisnikov sej 
skupščin, letnih poročil, poročil revizijskih družb, drugih ključnih dokumentov 
– pravilnikov, statutov, seznamov članov …). Omenjena (pa tudi druga gradiva) 
bodo tako še naprej v celoti dostopna na spletu (www.zavod-ipf.si). 

Med obravnavanimi temami v l. 2009 naj poleg ažurnega obravnavanja 
tem, ki se tičejo rednega poslovanja in izvajanja začasnega dovoljenja, 
izpostavim predvsem sledeče:
Ω spremljanje sprememb domače in evropske zakonodaje,
Ω obravnavanje sprememb internih aktov Zavoda IPF,
Ω sprejemanje začasnih tarif,
Ω sklepanje bilateralnih sporazumov,
Ω srečanje z nekaterimi izvajalci oz. njihovimi pooblaščenci
Ω obisk kolektivnih organizacij HUZIP, ZAPRAF. O.F.P.S. in PI.

Delo Sveta v l. 2009 ocenjujem pozitivno.

Ljubljana, april 2010 

    Boštjan Menart, predsednik Sveta Zavoda IPF

10 Gre za oceno - pred delitvijo 
nadomestil iz tega naslova bo 
potrebno na sejah skupščin v 
skladu z ZASP določiti znesek 
rezervacij za imetnike pravic na 
avdiovizualnih delih.
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1.13  POROČILO O DELU STROKOVNEGA SVETA 

Strokovni svet je svetovalno telo, ki nadzoruje zakonitost ustanavljanja in 
delovanja organov zavoda, ter s strokovnimi nasveti pomaga pri reševanju težav, 
na katere naletijo organi zavoda ali člani katere od skupščin pri opravljanju 
svojega dela. Svet opravlja tudi vlogo razsodnika v morebitnih sporih med 
organi zavoda, med njimi in člani katere od skupščin ali med člani obeh 
skupščin. 

Člani strokovnega sveta so:
Ω KLEMEN KOTAR - predsednik,
Ω DAVORIN PETRIČ - podpredsednik,
Ω MARKO STOPAR,
Ω BORUT ČINČ,
Ω mag. ANDREJ SRAKA,
Ω NEVENKA RICHTER PEČE,
Ω SAŠA LUŠIĆ,
Ω BRANKO JAHN. 

Strokovni svet je imel v letu 2009 osem sej, na katerih je obravnaval sledeča 
vprašanja:

I. FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA IPF
Strokovni svet je podrobno preučil poročilo neodvisne revizijske družbe o 

opravljenem pregledu računovodskih izkazov za opravljanje redne dejavnosti 
Zavoda IPF za leto 2008 ter poročili o izvajanju začasnega dovoljenja in o 
pravilnosti in skladnosti poslovanja z ZASP, pogodbami in akti za opravljanje 
redne dejavnosti. 

Pri reviziji poslovanja ni bilo ugotovljenih nobenih napak in nepravilnosti, 
Strokovni svet zategadelj ni imel pripomb. Pozorno smo spremljali delo 
Zavoda IPF skozi vse leto, na preliminarno poročilo o poslovanju za leto 2009 
in na načrt poslovanja za le-to Strokovni svet ni imel pripomb, predlaga pa, da 
se načrt dela pripravi in da v obravnavo Svetu zavoda in Strokovnemu svetu 
najkasneje v decembru za prihodnje leto.

II. PRIVATNO IN DRUGO LASTNO REPRODUCIRANJE

Svet je sproti spremljal rezultate zbiranja nadomestil iz naslova privatnega 
reproduciranja, pri čemer je bilo poleg reševanja težav pri zbiranju nadomestil 
najbolj pereče vprašanje delitev nadomestil. Ta se navkljub pisnem dogovoru 
med kolektivnimi organizacijami ni vršila po začrtanem terminskem planu. 
Predmet obravnave je bila tudi sama delitev nadomestil z mednarodno 
primerjavo ključev delitve. 

III. REPARTICIJA

Strokovni svet je aktivno sodeloval pri obveščanju imetnikov pravic, ki 
kljub temu, da so med najbolj predvajanimi, Zavodu IPF še niso posredovali 
podatkov, potrebnih za izplačilo nadomestil, zbranih v njihovem imenu. 
Seznanili smo se tudi s problematiko založb, ki so po razpadu bivše Jugoslavije 
prenehale z delovanjem.
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IV. PROMOCIJSKI SKLAD

Strokovni svet je podprl idejo o promocijskem skladu izvajalcev ter se 
seznanil z delom skupine, ki pripravlja zahtevane pravilnike o izvajanju in 
porabi sredstev promocijskega sklada, kateri pa zaradi različnih pogledov na 
izvajanje (še) ni zaživel.

V. PRAVILNIK O DELITVI NADOMESTIL (PODN)
Strokovni svet je bil seznanjen s predlogi delovne skupine, vendar v času 

pisanj poročila le-ti še nimajo dokončne oblike.

VI. PODALJŠANJE SORODNIH PRAVIC

Svet je obravnaval poročilo s sestanka predsednika skupščine izvajalcev 
Zavoda IPF pri predstavniku RS pri EU g. Dušanu Pšeničniku na temo 
podaljšanja varovanja sorodnih pravic na 75 let od nastanka dela. Mnenja 
članov Strokovnega sveta o navedeni temi so bila deljena.

VII. MANDAT 
Po odstopu Žareta Paka so izvajalci na 10. redni seji skupščine izvolili 

novega člana in potrdili mandat vsem predstavnikom izvajalcev v organih 
zavoda. Ta glede na določbe Statuta traja do 1. 6. 2010.

VIII. SPECIfiČNI PRIMERI

Odločitev, da se zavoljo neresničnih izjav glede višine prejemkov (in tako 
namerne diskreditacije Zavoda IPF) sproži postopek zoper člana Zavoda IPF, 
je bila obravnavana tudi v Strokovnem svetu, le-ta se je z odločitvijo strinjal, še 
zlasti, ker so bili pred tem že izčrpani drugi poskusi rešitve situacije.

Grosuplje, februar 2010

  Klemen Kotar, predsednik Strokovnega sveta Zavoda IPF
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2.  RAČUNOVODSKO POROČILO

2.1  BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2009

V €
Pojasnila 2009 2008

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 140.958 86.636

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 4.2.1. 84.492 41.030

1. Druga neopredmetena sredstva 84.492 41.030

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 4.2.2. 56.466 45.606

3. Oprema 56.466 45.606

III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE 0 0

IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0

V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 0 0

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 3.521.321 2.527.636

I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO 0 0

II. ZALOGE 0 0

III. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 4.2.3. 1.007.882 340.938

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 822.261 300.338

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 185.621 40.600

IV. KRATOROČNE FINANČNE NALOŽBE 4.2.4. 988.700 2.140.700

1. Kratkoročni depoziti 988.700 2.140.700

V. DENARNA SREDSTVA 4.2.5. 1.524.739 45.998

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4.2.6. 20.312 301.935

ZABILANČNA SREDSTVA 0 0

SREDSTVA 3.682.591 2.916.207

A. USTANOVITVENI VLOŽEK 0 0

B. PRESEŽEK PRIHODKOV OZ.ODHODKOV 0 0

Č. REZERVACIJE IN DOLOGOROČNE PASIVNE ČAS.RAZM. 0 0

Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI 4.2.7. 126.985 159.577

1. Dolgoročne poslovne obveznosti 81.627 51.936

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 18.501 45.123

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 8.210 14.229

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 18.647 48.289

D. FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0

1. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb 0 0

E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4.2.8. 3.555.606 2.756.630

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.682.591 2.916.207

ZABILANČNE OBVEZNOSTI 0 0
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2.2  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 V OBDOBJU OD 1. 1. 2009 DO 31. 12. 2009

V €
Pojasnila 2009 2008

PRIHODKI OD POSLOVANJA 4.3.1. 2.411.955 2.529.052

A. POSL.PRIH.OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
NEGOSPOD. JAVNIH SLUŽB

B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE 
DEJAVNOSTI

1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 2.411.955 2.529.052

C. FINANČNI PRIHODKI 4.3.2. 72.558 64.992

č. DRUGI PRIHODKI 4.3.3. 4.641 3.591

D. CELOTNI PRIHODKI 2.489.154 2.597.635

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1.961.823 2.162.711

1. Stroški materiala 4.3.4. 17.568 14.245

2. Stroški storitev 4.3.5. 1.944.255 2.148.466

F. STROŠKI DELA 4.3.6. 194.682 202.918

1. Plače in nadomestila plač 151.171 157.529

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev 24.338 25.362

3. Drugi stroški dela 19.173 20.027

G. AMORTIZACIJA 4.3.7. 36.989 20.046

H. REZERVACIJE 0 0

I. DRUGI STROŠKI 228.426 153.376

1. Prevrednotovalni odhodki 4.3.8. 142.112 133.192

2. Ostali drugi stroški 4.3.9. 86.314 20.184

J. FINANČNI ODHODKI 4.3.10. 94 485

K. DRUGI ODHODKI 4.3.11. 67.140 58.099

L. CELOTNI ODHODKI 2.489.154 2.597.635

M. PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0

M. PRESEŽEK ODHODKOV 0 0

N. DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 0 0

O. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA

0 0

P. PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0 0

R. PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET 0 0

S. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU 

Š. ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12 12
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Izjava

Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za leto 2009, končane na dan 
31. decembra 2009, in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k 
računovodskim izkazom v tem letnem poročilu. 

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila tako, da ta 
predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja zavoda in izidov 
njegovega poslovanja za leto 2009. 

Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne 
računovodske usmeritve in da so bile računovodske ocene izdelane po 
načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslovodstvo potrjuje, da 
so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke 
o nadaljnjem poslovanju zavoda in v skladu z veljavno zakonodajo ter 
slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovodstvo je odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejetje 
ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja, za preprečevanje in odkrivanje 
prevar ter drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let po poteku leta, v katerem je bilo 
treba davek odmeriti, preverijo poslovanje zavoda, kar lahko povzroči nastanek 
dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni z naslova Davka 
od dohodkov pravnih oseb ali drugih davkov ter dajatev. Zavod ni seznanjen 
z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost s tega 
naslova.

V Ljubljani, dne 30. 4. 2010 Gregor Štibernik, direktor

3.  IZJAVA POSLOVODSTVA ZAVODA IPF
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4.  RAČUNOVODSKE USMERITVE IN POJASNILA 

 K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

4.1 RAČUNOVODSKE USMERITVE

Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov

Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni 
na osnovi Zakona o računovodstvu in Slovenskih računovodskih standardov, 
predvsem SRS 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah 
– pravnih osebah zasebnega prava ter kontnega okvira za nepridobitne 
organizacije – pravne osebe zasebnega prava (sprejete s strani strokovnega 
sveta Slovenskega inštituta za revizijo). Pri tem so upoštevane temeljne 
računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, 
časovna neomejenost delovanja ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve 
v razmerah spreminjanja vrednosti € in posameznih cen.

Računovodski izkazi so sestavljeni v €.

Tečaj in način preračuna v domačo valuto

Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci 
stanja in izkazu prihodkov in odhodkov preračunane v € po srednjem tečaju 
Banke Slovenije- ECB. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki so posledica 
teh dogodkov, se pripoznajo v izkazu prihodkov in odhodkov med finančnimi 
prihodki oziroma odhodki.

Računovodske usmeritve

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo 
določila Slovenskih računovodskih standardov, razen pri vrednotenju postavk, 
pri katerih standardi dajejo zavodu možnost izbire med različnimi načini 
vrednotenja. Zavod je uporabil usmeritve, ki so opisane v nadaljevanju.

Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne 
premoženjske pravice. 

Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznavanju ovrednoti po 
nabavni vrednosti (v nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive 
nakupne dajatve).

Neopredmetena sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo.

Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznavanju ovrednotijo 
po nabavni vrednosti (v nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive 
nakupne dajatve). Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih 
vrednostih, zmanjšanih za enakomerno časovno obračunano amortizacijo.

V nabavni vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva so všteti njegova 
nakupna cena in vsi stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo.
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Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega 
evidentiranja, če so odtujena ali izničena, ker od njih ni več mogoče pričakovati 
koristi. Izkupiček od prodaje opredmetenega osnovnega sredstva se evidentira 
med prevrednotovalne poslovne prihodke, neodpisana vrednost pa med 
prevrednotovalne poslovne odhodke.

Če pozneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim 
sredstvom, povečujejo njegove bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi, 
se poveča njegova nabavna vrednost. Če pa stroški povečujejo dobo koristnosti 
tega sredstva, najprej zmanjšajo do takrat obračunani popravek vrednosti 
sredstva.

Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena 
obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo 
na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot 
odhodki, kadar se pojavijo.

Amortizacija

Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in 
neopredmetenega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem.

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega 
meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo.

Neopredmeteno sredstvo se začne amortizirati, ko je na razpolago za 
uporabo.

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva podjetje 
amortizira posamezno po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo:

Finančne naložbe

Finančne naložbe vseh vrst se najprej izkazujejo po nabavni vrednosti. 
Ločeno se izkazujejo dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe.

Terjatve

Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve, nominirane v tuji valuti, 
se konec obdobja preračunajo po srednjem tečaju Banke Slovenije; razlika 
predstavlja finančne prihodke ali odhodke.

Poznejša povečanja ali zmanjšanja terjatev povečujejo poslovne oziroma 
finančne prihodke oziroma odhodke. Vsa povečanja oziroma zmanjšanja pa 
morajo biti utemeljena z ustreznim dokumentom.

Popravek vrednosti terjatev vključuje popravek vrednosti dvomljivih in 
spornih terjatev do kupcev doma in v tujini ter dodatni popravek vrednosti 
terjatev do kupcev doma in v tujini, ki je oblikovan glede na starostno strukturo 
terjatev in stopnjo rizičnosti.

Ko je odpis terjatve utemeljen z ustrezno listino, se pokrije v breme tako 
vzpostavljenega popravka vrednosti.

Ω pohištvo 5 let 20 %

Ω računalniška oprema 4 leta 25 %

Ω dolgoročne premoženjske pravice 5 let 20 %

Ω vlaganja v tuja osnovna sredstva 10 let 10 %
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Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar in denar na poti. 
Gotovina je denar v blagajni, in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih 
čekov oziroma takoj udenarljivih vrednostnih papirjev. Knjižni denar je 
denar na računih pri banki ali drugi finančni ustanovi, ki se lahko uporablja 
za plačevanje. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni 
račun pri banki ali drugi finančni ustanovi in se istega dne še ne vpiše kot 
dobroimetje pri njej.

Denarna sredstva, izražena v domači valuti, se izkazujejo po nominalni 
vrednosti. Tuje valute se preračunajo v domačo valuto po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na dan prejema. Tečajna razlika sestavlja finančne prihodke 
ali odhodke.

Dolgovi

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.
Kratkoročni in dolgoročni dolgovi vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, 

ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo 
poplačilo.

Pozneje se povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za 
katere obstaja sporazum z upnikom. Obračunane obresti od dolgov so finančni 
odhodki. Dolgovi se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne 
poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročni dolgovi se zmanjšujejo tudi za 
tisti del, ki bi moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med 
kratkoročnimi dolgovi.

Dolgovi do pravnih ali fizičnih oseb v tujini se preračunajo v domačo valuto 
na dan nastanka. Tečajna razlika, ki se je pojavila do dneva poravnave takšnih 
obveznosti oziroma do dneva bilance stanja, sestavlja finančne odhodke ali 
prihodke.

Kratkoročne časovne razmejitve

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene 
stroške (odhodke) in kratkoročno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi 
stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, 
s katero se zavod ukvarja in še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno 
nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida 
utemeljeno upoštevajo prihodki, zavod pa zanje še ni dobil plačila in jih tudi 
ni zaračunal.

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane 
stroške (odhodke) in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunane 
stroške sestavljajo stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili in se nanašajo 
na obdobje, za katero se ugotavlja poslovni izid. Kratkoročno odloženi prihodki 
nastajajo, če so storitve zavoda že zaračunane, podjetje pa jih še ni opravil. 
Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravičenost do priznanja 
prihodkov v trenutku prodaje še dvomljiva.

Pripoznavanje prihodkov

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem 
obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je 
povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.
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Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do 
prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku.

Poslovni prihodki

Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo 
do finančnih prihodkov, se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev 
ali po prodajnih cenah nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove 
dokončnosti.

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ob upoštevanju predhodnega 
prevrednotovalnega popravka ustanovitvenega vložka ali druge oblike lastnih 
virov sredstev iz naslova predhodne okrepitve sredstev.

Finančni prihodki

Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z 
dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami in tudi v zvezi s 
terjatvami.

Finančni prihodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na prejemke, če 
ne obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in 
poplačljivosti.

Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na 
neodplačni del glavnice in veljavno obrestno mero.

Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi dolgoročnih in 
kratkoročnih finančnih naložb ob upoštevanju predhodnega prevrednotovalnega 
popravka ustanovitvenega vložka ali druge oblike lastnih virov sredstev iz 
naslova predhodne okrepitve finančnih naložb.

Drugi prihodki

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke. Pojavljajo se v dejansko 
nastalih zneskih.

Pripoznavanje odhodkov

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v 
obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem 
dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko je porabljen material oziroma opravljene 
storitve.

Poslovni odhodki se pripoznajo v obdobju, na katerega se nanašajo.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno 

prevrednotenje, ne glede na njihov vpliv na poslovni izid. Prevrednotovalni 
poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, 
neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.

Finančni odhodki

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. 
Finančni odhodki se pripoznajo po obračunu ne glede na plačila, ki so povezana 



30

z njimi. Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi 
in kratkoročnimi finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve.

Drugi odhodki

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko 
nastalih zneskih.

4.2  POJASNILA K BILANCI STANJA

Sredstva

4.2.1. Neopredmetena sredstva
V letu 2009 je zavod dokupil programsko opremo v vrednosti 57.957 €, ter 

vlagal v tuja osnovna sredstva v vrednosti 3.270 €.

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev:

4.2.2 Opredmetena osnovna sredstva
Stanje opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2009 glede na 

predhodno leto povečalo. Povečanje predstavlja nabava pohištva, telefonske 
centrale in računalniške opreme. Nabavna vrednost osnovnih sredstev je 
zmanjšana za amortizacijo, ki se obračunava po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja. Računalniki se amortizirajo po 25 % amortizacijski 
stopnji, pohištvo pa po 20% amortizacijski stopnji. 

Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za dolgove.

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev:

V €
PROGRAMSKA 
OPREMA IN 
VLAGANJA V TUJA OS

NABAVNA 
VREDNOST

POPRAVEK 
VREDNOSTI

NEODPISANA 
VREDNOST

1.1.2009 44.381 3.351 41.030

Ω NABAVE 61.227 61.227

Ω V PRIDOBIVANJU

Ω ODPISI

Ω AMORTIZACIJA 17.765 17.765

31.12.2009 105.608 21.116 84.492

V €

OPREMA
NABAVNA 

VREDNOST
NABAVNA 

VREDNOST
NEODPISANA 

VREDNOST

1.1.2009 66.657 21.051 45.606

Ω NABAVE 30.084 0 30.084

Ω PRODAJE 0 0 0

Ω ODPISI 0 0 0

Ω AMORTIZACIJA 0 19.224 19.224

31.12.2009 96.741 40.275 56.466
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4.2.3 Kratkoročne poslovne terjatve

Med ostalimi terjatvami so tudi dogovorjene odškodnine iz naslova 
obveznosti uporabe varovanih fonogramov. 

Zavod oblikuje popravek vrednosti terjatev skladno s kriteriji, ki so navedeni 
v poglavju o računovodskih usmeritvah:
Ω 100% popravek za zaračunane terjatve, ki ne temeljijo na sklenjenih 
pogodbah s kupci – uporabniki fonogramov, saj se zanje pričakuje, da ne bodo 
poravnane,
Ω 100% popravek vrednosti za vse ostale terjatve, zapadle nad 150 dni.

Starostna struktura terjatev glede na datum računa je bila konec leta 2009 
naslednja: 
Ω nezapadlo 290.168 €,
Ω zapadlo do 150 dni 274.023 €, 
Ω zapadlo do 300 dni 120.477 €,
Ω zapadlo do 450 dni 36.870 €,
Ω zapadlo do 600 dni 35.368 €,
Ω zapadlo do 750 dni 30.529 € in
Ω zapadlo nad 750 dni 88.196 €.

4.2.4 Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna finančna naložba v višini 988.700 € se nanaša na kratkoročno 

vezan depozit pri NOVI LJUBLJANSKI BANKI d.d. 

V €
Kratkoročne poslovne terjatve Bruto vrednost Popravek vrednosti Stanje 31.12.2009

Ω do kupcev v državi 1.133.701 311.440 822.261

   > za opravljanje dejavnosti zavoda 1.046.846 286.927 759.919

   > za privatno reproduciranje 86.855 24.513 62.342

Ω dana predplačila 108.460 0 108.460

Ω dane varščine 40.000 0 40.000

Ω za vstopni DDV 1.090 0 1.090

Ω ostale kr. terjatve 36.071 0 36.071

SKUPAJ 1.319.322 311.440 1.007.882
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4.2.5 Denarna sredstva

4.2.6 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Znesek v višini 20.312 € predstavlja:

a) kratkoročno odložene stroške skupaj 3.397 €
b) kratkoročno nezaračunane prihodke 16.915 €, od tega obresti do 31.12.2009 
iz naslova vezanih depozitov 16.915 €

Viri sredstev

4.2.7 Poslovne obveznosti

4.2.8 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve v skupnem znesku 3.555.606 

sestavljajo:
Ω obveznosti do izvajalcev in proizvajalcev fonogramov iz naslova zbranih 
nadomestil, ki še niso bila razdeljena med izvajalce in proizvajalce fonogramov 
v znesku 3.537.529 € in
Ω začasno razmejenega davka na dodano vrednost od danih predujmov v 
znesku 18.077 €.

Zavod je ob koncu leta 2009 vnaprej vračunal stroške nadomestil, ki 
pripadajo izvajalcem in proizvajalcem fonogramov v višini presežka prihodkov 
nad odhodki, v vrednosti 1.444.722 €. Po izplačanih nadomestilih v letu 2009 
znašajo rezervirana nadomestila iz let 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 za 
delitev upravičenim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov še 3.537.529 €.

Denarna sredstva 31.12.2009 

Ω gotovina v blagajni - evrska sredstva 401

Ω denarna sredstva v banki - evrska 1.524.338 

   > za opravljanje dejavnosti zavoda 1.084.510

   > za privatno reproduciranje 439.828

SKUPAJ 1.524.739

V €
Poslovne obveznosti Stanje 31.12.2009

Kratkoročne poslovne obveznosti 45.358

Ω do dobaviteljev 13.072

Ω za prehodno še nezaračunane obveznosti do dobaviteljev 5.428

Ω iz naslova neto plač 7.110

Ω za dodatke pri plači 1.100

Ω za davke in prispevke iz in od plač 6.242

Ω iz naslova sejnin 2.708

Ω iz naslova davka od pridobitne dejavnosti 18

Ω iz naslova nagrad in drugih dohodkov 1.200

Ω druge kratkoročne obveznosti (DDV, razne obv.) 8.480

Dolgoročne poslovne obveznosti 81.627

Ω dolg. posl. obveznosti do VBKS Leasing 81.627

SKUPAJ 126.985



33

4.3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV 

 IN ODHODKOV

4.3.1 Prihodki od poslovanja

4.3.2 Finančni prihodki

4.3.3 Drugi prihodki

4.3.4 Stroški materiala

V €
Stanje 1.1.2009 Črpanje Oblikovanje Stanje 31.12.2009

2.756.630 663.805 1.444.704 3.537.529

V €
Prihodki od poslovanja 2009

Ω prihodki, zaračunani uporabnikom na domačem trgu 2.411.955

SKUPAJ 2.411.955

V €
Finačni prihodki 2009 

Ω prihodki od obresti (depozitnih, a vista) 70.743

Ω zmanjšanje obrestne mere po Pog.o finančnem najemu 457

Ω drugi finančni prihodki 1.358

SKUPAJ 72.558

V €
Drugi prihodki 2009 

Ω izterjani izvršljivi stroški s strani kupcev 496

Ω druge neobičajne postavke (opomini…) 4.145

SKUPAJ 4.641

V €
Stroški materiala 2009 

Ω stroški energije 6.812

Ω str. nadomestnih delov in mat.za vzd.osnovnih sredstev 1.253

Ω drobni inventar in embalaža 2.137

Ω pisarniški material 6.433

Ω strokovna literatura 743

Ω drugi stroški materiala (čistila ipd.) 190

SKUPAJ 17.568
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4.3.5 Stroški storitev

4.3.6 Stroški dela

Stroški prispevkov socialnih zavarovanj vključujejo delodajalčeve prispevke 
na plače in davek na izplačane plače. Drugi stroški dela vključujejo regres za 
letni dopust, stroške prevoza na delo in stroške prehrane zaposlencev.

V €
Stroški storitev 2009

Ω stroški nadomestil izvajalcem in proizvajalcem fonogramov 1.444.722

Ω nadomestila ZAMP in SAZOR 62.164

Ω stroški storitev računovodstva, revizije 48.659

Ω odvetniške storitve 57.037

Ω druge storitve (prevodi,seminarji,drugo svetovanje,.ipd) 18.983

Ω stroški telefona, mobitelov 11.889

Ω stroški povračil zaposlenim 24.142

Ω najemnine 30.272

Ω storitve plačilnega prometa 3.586

Ω stroški zavarovalnih premij 442

Ω računalniške in informacijske storitve 128.673

Ω stroški sejnin 19.805

Ω storitve po avtorskih pogodbah 3.658

Ω nagrade in drugi dohodki fizičnih oseb 13.920

Ω stroški reprezentance 6.569

Ω stroški reklame, konferenc 1.563

Ω stroški storitev za vzdrževanje osnovnih sredstev 3.348

Ω stroški fotokopiranja 7

Ω študentski servis 4.579

Ω poštnina 9.737

Ω storitve kuvertiranja in izpisov IR 3.176

Ω stroški AAS, ZAMP, EMO, SAZAS 2.659

Ω stroški raziskave medijev 28.012

Ω stroški reparticije, zajema tiskovin 7.500

Ω stroški drugih storitev (čiščenje,odvoz,varovanje) 7.573

SKUPAJ 1.944.255

V €
Stroški dela 2009

Ω stroški plač in nadomestil 151.171

Ω stroški prispevkov socialnih zavarovanj 24.338

Ω drugi stroški dela 19.173

SKUPAJ 194.682
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4.3.7 Amortizacija

4.3.8 Prevrednotovalni poslovni odhodki

Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova obratnih sredstev izhajajo iz 
oblikovanih popravkov terjatev do kupcev in predstavljajo spremembo ocene 
dvomljivih in spornih terjatev – povečanje v primerjavi s preteklim letom.

4.3.9 Ostali drugi stroški

4.3.10 Finančni odhodki
Finančni odhodki se nanašajo na odhodke za obresti v višini 94 € in 

predstavljajo zamudne obresti od dobaviteljev.

4.3.11 Drugi odhodki
Drugi odhodki v skupni višini 67.140 € sestojijo iz:

Ω pogodbena nakazila Sindikatu glasbenikov Slovenije, Zvezi sindikatov vseh 
glasbenikov Slovenije in sindikatu Opere za promocijo izvajalcev 61.473 €,
Ω sredstva za promocijo proizvajalcev 5.600 € in
Ω drugi odhodki v višini 67 €, kot so razne uskladitve in centske izravnave.

V €
Amortizacija 2009

Ω amortizacija neopredmetenih sredstev 17.765

Ω amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 19.224

SKUPAJ 36.989

V €
Prevrednotovalni poslovni odhodki 2009

Ω obratnih sredstev 142.112

SKUPAJ 142.112

V €
Ostali drugi stroški 2009

Ω sodne takse, koleki 84.172

Ω ostali stroški 2.142

SKUPAJ 86.314
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Pripravili:

Gregor Štibernik, direktor Zavoda IPF
Viljem Marjan Hribar, reparticija
Nataša Požarnik, percepcija

Junij 2010
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