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Pozdravljeni! V tokratnih e-novicah vam pošiljamo preliminaren pregled poslovanja Zavoda IPF 
v obdobju januar–november 2007. Z veseljem vam sporočamo, da smo mesec 
dni pred iztekom poslovnega leta načrtovani znesek zbranih nadomestil presegli 
za 22.000 evrov. Do konca leta bomo načrt predvidoma v celoti gledano presegli 
za 150.000 evrov. Imeli bomo pribl. 1.200.000 evrov prihodkov oz. 13 % več, 
kakor smo načrtovali. V primerjavi z lanskim letom to pomeni 60% rast. 

  

  

 

  

  

To nas glede na zadnje podatke IFPI glede na rast prihodkov kolektivnih 
organizacij v primerjavi z lanskim letom uvršča na 5. mesto na svetu!  

Na drugi strani pa so bili stroški v prvih 11 mesecih nižji od v načrtu predvidenih 
29 % za 21.000 evrov. Če se bo ta trend nadaljeval tudi v decembru (in vse kaže, 
da se bo), bomo v letu 2007 imeli pribl. 325.000 evrov stroškov, kar bo 
predstavljalo 27 % prihodkov. 



Pa smo lahko resnično zadovoljni? 

  

  

 

  

  

Primerjalna tabela zneskov zbranih nadomestil na prebivalca (kalibrirano z BDP).  

Že sam pogled na primerjalno tabelo zneskov zbranih nadomestil pove vse. 
Slovenija med državami evroobmočja zaseda zadnje mesto. Povprečje zbranih 
nadomestil per capita na področju članic evroobmočja je za 300 % večje od 
slovenskega, primerjava z najuspešnejšo Nizozemsko pa kaže, da je tam 
nadomestilo kar za 750 % višje.  

Nič bolje ne kaže, če pogledamo zgolj sosednje države: Italijo, Madžarsko, 
Hrvaško in Avstrijo. V sosednji Hrvaški namreč zberejo skoraj 5-krat več 
nadomestil! 

  

  

 

  

  

Primerjalna tabela zneskov zbranih nadomestil na prebivalca (kalibrirano z BDP).  

Iz zgoraj navedenega bi lahko rekli, da mora biti zavodu IPF srednjeročni cilj v 
povprečju zbrati 1,00 evro na prebivalca. V letu 2007 bomo zbrali 0,60 evra na 
prebivalca in če bo trend rasti zbranih nadomestil tak, kakršen je bil v preteklih 



letih, bomo ta cilj dosegli leta 2010. 

  

  

 

  

  

In kje je rešitev?  

Zdi se, da so kolektivne organizacije v Sloveniji v zadnjih nekaj letih dosegle 
zadovoljivo stopnjo prepoznavnosti: o njih se veliko govori in piše, spletne strani 
omogočajo seznanitev s področjem uveljavljanja, veliko pa kolektivne 
organizacije naredijo tudi same z neposrednim naslavljanjem potencialnih 
uporabnikov. Kot primer naj navedem, da je Zavod IPF v letih 2005 in 2006 
predstavitvene zgibanke poslal na skoraj 50.000 naslovov, podobno akcijo pa je 
nedavno izvedla tudi kolektivna organizacija, ki zbira nadomestila za avtorje 
glasbenih del. 

Menimo, da je trenutno najbolj šibka točka uveljavljanja avtorske in sorodnih 
pravic sodno varstvo. Kratki in učinkoviti sodni postopki bi prav gotovo pripomogli 
k temu, da bi vsakega, ki ne upošteva zakona, v najkrajšem možnem času 
doletela ustrezna kazen. Tako bi v zelo kratkem času dosegli, da bi širok krog 
uporabnikov sam poskrbel za prijavo uporabe del ustrezni kolektivni organizaciji. 
Prvi korak v svetlejšo prihodnost naj bi bil storjen v kratkem: uvedena bo izvršba 
v elektronski obliki, kar naj bi po napovedih Ministrstva za pravosodje močno 
pospešilo postopek sodne izterjave. 

    

  

 
    
    

  

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.  
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