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Spoštovani, vsi tisti, ki redno spremljate našo spletno stran, ste lahko opazili, da je bilo v prvi 
polovici leta v rubriki Aktualno na spletnem mestu Zavoda IPF objavljenih več 
kot 30 prispevkov. Ker je za nami prva polovica poslovnega leta, smo za vas 
pripravili povzetek najpomembnejših dogodkov in novic v letu 2010. 

  

 »KRATKE DOMAČE« 

  

Izvedeni redni letni 
seji skupščin 

V skladu z zakonodajo in akti Zavoda IPF sta 22. junija 2010 potekali letni seji 
skupščin Zavoda IPF. Na njih so bili na izvajalskem delu izvoljeni novi 
predstavniki v organe Zavoda IPF. Predsedovanje Svetu bodo po dveh letih (tako 
določa Statut) na prvi naslednji seji tudi formalno od proizvajalcev fonogramov 
(predsednika v letih 2008 in 2009 sta bila Goran Lisica in Boštjan Menart) 
prevzeli izvajalci (Boštjan Dermol), predsedovanje Strokovnemu svetu pa za prav 
tako dve leti prevzamejo proizvajalci fonogramov.  
 
Na seji skupščin so bili sprejeti predlogi sprememb Statuta in Pravilnika o delitvi 
nadomestil. Čistopisa omenjenih aktov še nista pripravljena, zagotavljamo pa, da 
bosta overovljena zapisnika ter čistopisa v čim krajšem možnem času objavljena 
na spletnih straneh Zavoda IPF. Vsekakor boste o tem tudi obveščeni. 
 
Med najpomembnejšimi novostmi je prav gotovo možnost prijave izvedb tudi s 
strani izvajalcev samih. Za prehod na nov način prijavljanja Zavod IPF že 
pripravlja spremembe prijavnih obrazcev. 
 
Prav tako so izvajalci in proizvajalci na svojih sejah sprejeli sklep, da se do 
nadaljnjega ne izvajajo vsa tista določila Statuta in Pravilnik o delitvi nadomestil, 
ki se tičejo promocijskih skladov, in določila, ki se tičejo omejevanja pravic 
članov skupščin. 

  

Izveden redni letni 
obračun za l. 2009 

in poračuni za 
obračunska 

obdobja 2004-2008 

Kot smo vas že obvestili s 16. številko E-novic, smo 28. junija 2010 izvedli 
obračun za leto 2009 in poračune za obdobja 2004-2008. V isti številki je bil 
natančneje razložen način delitve, ki ga določa Pravilnik o delitvi nadomestil. 
Tokrat pa še nekaj besed o spremembah Pravilnika o delitvi nadomestil, ki so 
bile sprejete na junijskih skupščinah in so že bile upoštevane ob zadnji delitvi.  
 
Iz rezultatov analiz sporedov predvajanih del je razvidno, da z novim 
obračunskim letom pridobimo približno 12 % predvajanj1, ki v našem sistemu še 



niso evidentirana. Ker je ta odstotek zelo majhen, verjetnost, da bodo vsa 
predvajanja prijavljena pa zelo majhna, je skupščina sprejela določila, ki pri 
izvajalskih obračunih za neprijavljene izvedbe rezervacijo za preteklo leto 
zmanjšuje za 20 % glede na povprečno število točk pri prijavljenih izvedbah, za 
drugo preteklo leto za 30 %, za tretje 40 %, za četrto za 50 % in za peto leto za 
60 %. Tako ste izvajalci lahko pri poračunih za pretekla leta lahko opazili tudi 
znatna povečanja zneskov nadomestil za ta leta. 
 
Z jesenskimi poračuni bomo zmanjšali tudi odprte terjatve iz leta 2009. Za to 
obračunsko leto smo delili 712.081 € (356.040 € za izvajalce in 356.040 € za 
proizvajalce fonogramov), na dan 31. 5. 2010 pa je bilo odprtih še za 169.424 € 
terjatev! Izterjava za navedene zneske je v teku in pričakujemo znatno 
izboljšanje plačilne discipline. Tako bomo jeseni razdelili še del novoprispelih 
plačil za nadomestila za l. 2009. 
 

Objava statističnih 
podatkov 

V skladu s 16. sklepom 11. redne skupščine izvajalcev Zavoda IPF z dne 16. junija 
2009 smo na spletni strani objavili sezname 500 upravičencev z najvišjim 
obračunanim nadomestilom, 500 najbolj predvajanih izvedb, 250 najbolj 
predvajanih izvajalcev in 500 najbolj predvajanih izvedb, ki niso prijavljene. Vsi 
podatki se navezujejo na obračunsko obdobje 2009. Na isti strani smo objavili še 
seznam upravičencev, ki Zavodu IPF še niso posredovali potrebnih podatkov za 
izplačilo nadomestil (do sedaj jim je bilo obračunano več kot 20€). Prosimo 
imetnike pravic oz. njihove zakonite dediče, da nam na predpisanih obrazcih 
sporočijo podatke, potrebne za izplačila nadomestil.  

  

Delovna skupina za 
pripravo predlogov 

sprememb 
Pravilnika o delitvi 

nadomestil 

Na lanski 11. seji skupščine izvajalcev Zavoda IPF je bila imenovana delovna 
skupina, ki se je v času od svojega imenovanja večkrat sestala, ter obravnavala 
različne poglede in stališča za možne spremembe delitve zbranih honorarjev in 
nadomestil. Zapisniki delovne skupine so objavljeni na našem spletnem mestu. 
Poleg tega je Zavod IPF 1. 6. 2010 v Veliki predavalnici Izobraževalnega centra 
Oskar, Stegne 35 v Ljubljani pripravil tudi okroglo mizo, na kateri so bila 
obravnavana temeljna pravna in načelna izhodišča Pravilnika o delitvi 
nadomestil. Pogovor je bil razdeljen v tri sklope: 
 
1)           Razmerje med glavnim in pogodbenim izvajalcem, 
2)           Točkovni sistem / minutni sistem – pro et contra, 
3)           Razmerje med t.i. definirano in nedefinirano uporabo. 
 
Predstavljene so bile možne rešitve in možne predlagane spremembe. Pozneje 
je bilo na seji skupščine sklenjeno, da bo jeseni izredna seja skupščine, 
namenjena zgolj vsebinskim vprašanjem Pravilnika o delitvi nadomestil. 

  

Izveden 
inšpekcijski nadzor 

na podlagi ZOVP 

Marca je bil po uradni dolžnosti na podlagi prijav z dne 11. 6. 2009 in 5. 9. 2009 
opravljen inšpekcijski nadzor v Zavodu IPF. Namen ogleda državnega nadzornika 
za varstvo osebnih podatkov in raziskovalca pri Informacijskem pooblaščencu je 
bilo preverjanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov, njihovo zavarovanje, 
posredovanje in evidentiranje posredovanja, izvajanje določb ZVOP o katalogu in 
registru zbirk osebnih podatkov ter drugih določb omenjenega zakona. Zapisnik 
o opravljenem nadzoru si lahko preberete tukaj. 

  

http://zavod-ipf.si/statistika/
http://zavod-ipf.si/aktualno/okrogla-miza-pravilnik-o-delitvi-nadomestil/
http://zavod-ipf.si/binaries/show/informacijski-pooblascenec-rs-zapisnik-o-insp-nadzoru.pdf


Intenzivno delo na 
področju malih 

uporabnikov 

Zavod IPF je v zadnjem četrtletju l. 2009 začel z intenzivnim nadzorovanjem 
uporabe glasbe v prostorih, kjer se opravlja gostinska in/ali trgovska dejavnost. 
Rast na tem področju je izjemna, saj trenutno evidentiramo že 500 uporabnikov 
mesečno, do sedaj pa smo podpisali več kot 900 novih pogodb z malimi 
uporabniki. Kot smo predvideli v Poslovnem načrtu, bomo na tem segmentu 
dosegli več kot 40% rast. Zavod IPF ob tem opravlja tudi raziskavo o načinu 
uporabe fonogramov v objektih t.i. skupine malih uporabnikov. Trenutno imamo 
podatke že za več kot 600 objektov iz vse Slovenije, kar že predstavlja statistično 
zanimiv vzorec. Podatki o tem, katere radijske postaje se v posameznih regijah 
največ sekundarno retransmitirajo, bodo obdelani jeseni, rezultati pa objavljeni 
na spletnem mestu Zavoda IPF. 

  

 »KRATKE TUJE« 

  

Uvrščeni med Top 
10 na svetu 

Zavod IPF je v preteklih letih dosegal izjemno rast glede nas preteklo poslovno , 
kar nas je uvrščalo na prvo mesto v EU in 3 na svetu: če smo še l. 2004 zbrali 
290.000 €, smo jih lani že malo manj kot 2.000.000 €, kar pomeni 7-kratno 
povečanje v 6 letih!  
 
Dosegli pa smo še en uspeh: če primerjamo nadomestila, zbrana per capita in pri 
tem upoštevamo še BDP, smo se z rezultati, doseženimi v l. 2009 uvrstili med 
najboljših 10 držav na svetu. Več o tem lahko najdete v Letnem poročilu 2009. 

  

Zavod IPF postaja 
ključna kolektivna 

organizacija v regiji 

Direktor Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov 
Slovenije (Zavod IPF) Gregor Štibernik je bil konec maja s strani 88 delegatov iz 
vsega sveta imenovan v upravni odbor SCAPR (svetovno krovno združenje 
kolektivnih organizacij izvajalcev), katerega sestavljajo še predstavniki iz ZDA, 
Nemčije, Francije, Španije in Danske. Slovenija na področju kolektivnega 
uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic na takšni funkciji doslej še ni imela 
svojega predstavnika, zato imenovanje za Zavod IPF pomeni veliko čast in 
priznanje, ter potrditev pravilnosti dosedanjega dela. 
 
Zgledno poslovanje Zavoda IPF tudi sicer doživlja ugodne odzive in potrditve s 
strani mednarodnih organizacij, ki skrbijo za uveljavljanje in zaščito sorodnih 
pravic na področju glasbe. S svojo strokovnostjo Zavod IPF postaja ključna 
kolektivna organizacija, ki bo pomagala vzpostaviti ustrezno raven zaščite 
sorodnih pravic na Balkanu. Gregor Štibernik je bil za področje kolektivnega 
uveljavljanja pravic na podlagi predloga Evropskega patentnega urada imenovan 
tudi za svetovalca Ministrstva za kulturo Republike Makedonije, v enaki vlogi pa 
je že angažiran tudi na Kosovu. 

  

Brez napredka kar 
se tiče podaljšanja 

zaščite sorodnih 
pravic 

Na žalost se je navkljub vsem prizadevanjem odločitev o podaljšanju termina 
zaščite sorodnih pravic odločitev o tem preložila. V času predsedovanja Španije, 
ki je kljub temu, da je podaljšanje podpirala, odločitev o uvrstitvi te teme na 
'prioritetno listo' predala Belgiji. To za izvajalce ni najboljša novica, saj belgijska 
vlada podaljšanja ne podpira. 

  

Neznanke o 
natančnem 

Ob začetku delovanja nove komisije pred meseci je bil najavljen projekt direktive 
o kolektivnem uveljavljanju. Namen direktive ostaja nejasen. Najverjetneje bo 

http://zavod-ipf.si/binaries/show/porocilo_2010_int.pdf


namenu 
prihajajoče 
direktive o 

kolektivnem 
uveljavljanju 

pravic ostajajo 

zajemala tako vprašanje transparentnosti, kot tudi principe kolektivnega 
uveljavljanja pravic ter tudi vprašanja multiteritorialnega licenciranja vsaj za t.i. 
on-line uporabo glasbenih del. V tem trenutku tudi ni znano, ali se bo nanašala 
samo na kolektivne organizacije avtorjev, ali morda tudi na kolektivne 
organizacije drugih imetnikov pravic. Vsekakor vas bomo tudi o tem sproti 
obveščali. 

  

 Zavod IPF, julij 2010 

  

 Opombe: 
1 

Vseh predvajanj s 53 radijskih postaj za leto 2009 je bilo 5.350.003, od tega neznanih le 652.647. 

  

  

 

    

 

 


