
 

  številka 15 
junij 2009 

  
 

Spoštovani 
upravičenci, 

sporočamo vam, da smo uspešno izvedli obračun za leto 2008 in poračune za 
leta od 2004 do 2007. Upravičenci, za katere imamo podatke za izplačilo in so 
dosegli minimalni znesek za izplačilo (20 €), so obvestila že prejeli. V obračunu 
so bile upoštevane vse prijave izvedb, ki smo jih prejeli do 31. marca 2009. Vse 
prijave po 1. aprilu 2009 bodo vključene v poračun, ki bo predvidoma opravljen 
oktobra 2009. Teh prijav se je do sedaj nabralo že več kot 1500.  
 

 
 
Rezervirana nadomestila za te izvedbe bomo razdelili skupaj z nadomestili, ki 
Zavodu IPF pripadajo iz naslova nadomestil za privatno in drugo lastno 
reproduciranje (več o tem si lahko preberete v Letnem poročilu Zavoda IPF za 
leto 2008). Ker ta nadomestila delimo prvič, boste o delitvi nadomestil iz tega 
naslova člani odločali na letošnjih sejah skupščin.  
 

 

http://www.zavod-ipf.si/media/documents/200906/PorociloZavodaIPFvLetu2008.pdf
http://www.zavod-ipf.si/media/documents/200906/PorociloZavodaIPFvLetu2008.pdf


 
Zelo smo veseli, da smo uspeli povečati vzorec radijskih postaj: po novem 
analiziramo kar 48 postaj, kar pomeni povečanje za več kot 30%!  
 

 
 
V jesenski poračun bomo vključili tudi vse tiste izvedbe, ki so bile tokrat iz 
različnih razlogov iz obračuna izločene. Največkrat so to primeri, ko ima več 
izvedb enak naslov, radijske postaje pa nam ne sporočajo dovolj natančnih 
podatkov o izvajalcih in lastnikih posnetkov. Zato je v teh primerih evidentiranje 
mnogo bolj zahtevno, saj od strokovne službe in upravičencev terja mnogo več 
usklajevanja, kot bi bilo sicer potrebno. Ko bodo nejasnosti glede lastništev 
razrešene, bomo z jesenski poračunom razdelili tudi ta nadomestila. Zneskovno 
bodo predvidoma podobna tokratnim.  
 
Lepo vas pozdravljamo! 

Zavod IPF, junij 2009 
 
    

 
 

    

  

 

    

    

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.  

Zavod IPF is the owner of this message. This message and any attachments are confidential and intendend solely for the adressee-s. If you 
have recieved this e-mail in error, please immediately inform the sender, resend and destroy this message. Any unauthorised use, 
description, publication, copying or distribution and dissemination of this this document or any part thereof or the contents of this 
document is prohibited. 

 

 


