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ADMISS -  Na 
spletu do vseh 

podatkov o 
pravicah in 
prejemkih! 

Administrativne spletne strani (ADMISS) Zavoda IPF so v teh dneh doživele 
zelo pomembno vsebinsko prenovo. Med bistvene novosti sodijo možnost 
vpogleda v polno prijavo dela, pri katerem je prijavljen posamezni 
izvajalec/upravičenec, preglednejši in vsebinsko obsežnejši obračunski 
podatki, možnost pregleda predvajanj izvedb po posameznih izvajalcih in 
možnost izpolnjevanja obrazcev za prijave posnetih izvedb v elektronski obliki. 
Kot edina kolektivna organizacija pri nas Zavod IPF vsakemu upravičencu kar 
prek spleta kadarkoli in od kjerkoli omogoča dostop do vseh podatkov iz 
katerih izhajajo tako njegove pravice kot tudi prejemki. V nadaljevanju 
navajamo bistvene novosti: 
 

1. Vsak upravičenec ima možnost vpogleda v polno prijavo dela, pri 
katerem sodeluje kot izvajalec ali upravičenec. S klikom na ikono 
Prijavljena dela člana in s klikom na Kot izvajalca ali Kot upravičenca po 
izvajalcu se odpre seznam del, pri katerih je prijavljen. S klikom na 
naslov izvedbe v stolpcu Naziv dela se odpre pregled prijave izbranega 
dela. 

 
2. Dopolnili smo funkcionalnost pri zavihku Obračunski podatki. Poslej ima 

vsak upravičenec poleg obstoječih podatkov o obračunanih izvedbah na 
voljo tudi podatke o vseh izvedenih obračunih/poračunih iz katerih je 
razvidno, kolikšen je znesek posameznega obračuna oz. poračuna, koliko 
od obračunanega je že bilo izplačanega in koliko še čaka na izplačilo. 
Dodali smo tudi možnost pregleda izplačil. Vsak upravičenec ima 
možnost vpogleda v znesek in datum nakazanih nadomestil. Žal je zaradi 
prehoda na nov sistem v letu 2009 možen vpogled v datume izplačil le za 
izplačila opravljena od leta 2009 dalje, zneski pa so naveden tudi za 
pretekla leta. Manjkajoče informacije so na voljo na Zavodu IPF. 

 
3. Tretja, za preglednost delitve morda najpomembnejša novost, je 

možnost pregleda predvajanj izvedb po posameznih izvajalcih v zavihku 
Sporedi predvajanih del. Ta funkcija omogoča dve možnosti vpogleda: s 
klikom na povezavo Izpis predvajanj prijavljenih izvedb ima posameznik 
vpogled v seznam predvajanj vseh del, pri katerih je prijavljen kot 
izvajalec. S klikom na povezavo Podrobnosti ... pri posamezni izvedbi se 
izpiše tabela s seznamom radijskih postaj in številom predvajanj pri 
posamezni izvedbi. Za učinkovitejše uveljavljanje pravic smo 
upravičencem dodali še možnost pregleda predvajanj izvedb po iskalnih 

https://admiss.zavod-ipf.si/


kriterijih in sicer lahko upravičenci iščejo podatke po nazivu skupine 
in/ali solista ali po nazivu izvedbe.  

 
4. Četrta novost prinaša upravičencem možnost izpolnjevanja obrazcev za 

prijave posnetih izvedb v elektronski obliki. Obrazec je po vnosu 
podatkov obvezno potrebno natisniti, podpisati in poslati na naš naslov.  

 
Upamo, da bodo predstavljene novosti pomagale k preglednejšemu in 
učinkovitejšemu uveljavljanju pravic naših upravičencev.  
Za kakršna koli vprašanja in pojasnila o uporabi spletne aplikacije ADMISS smo 
vam z veseljem na voljo. 
 
 

Viljem Marjan Hribar, Reparticija 
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