
Zneski nadomestil usklajeni z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2017 - PRIREDITVE

Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev 

fonogramov Opis Znesek(€)
1A koncert, zabavna prireditev in karaoke, razen diskoteke ali gost. obrata, kjer izvajali nastopajo na glasbno podlago (DJ, matrica) 60,41

1B diskoteka in gostinski obrat, kjer izvajalci nastopajo na glasbno podlago (DJ, matrica) 76,52

1C občasna prireditev s plesom v plesni dvorani ali drugem prostoru 32,90

2C plesno tekmovanje, revija na ledu in podobna prireditev, pri kateri gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti in pri kateri so fonog. del prireditve 65,40

gledališče - do 10 min 21,80

gledališče - od 11 do 20 min 32,71

gledališče - od 21 do 30 min 43,60

gledališče - nad 30 min 51,91

2F proslava, akademija, otvoritev 21,80

banket, zabava, maturantski ples, poroka, brucovanje, veselica in druge podobne priredive 54,51

silvestrovanje, novoletni ples 81,89

pust in druge praznične ali tradicionalne prireditve (martionovanje, kresovanje karneval, valentinov ples) 54,51

2H modna revija, lepotno tekmovanje in druge podobne prireditve 32,71

2I športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmika, umetnostno drsanje, dresurno jahanje, plesno tekmovanje, gimnastika, twirling) 65,40

igrišče, stadion, športna dvorana ali druga športna ali množična prireditev, ki je ni mogoče uvrtstiti v drugo tarifno številko / do 1.000 obiskovalcev 10,90

igrišče... od 1.001 do 5.000 obiskovalcev 21,63

igrišče... od 5.001 do 10.000 obiskovalcev 32,71

igrišče... od 10.001 do 20.000 obiskovalcev 43,60

igrišče... od 20.001 do 30.000 obiskovalcev 54,51

igrišče... nad 30.000 obiskovalcev 65,40

artistična prireditev in cirkus dnevno/ tedensko/ mesečno - do 200 sedežev 8,28/ 17,06 / 28,28

artistična prireditev in cirkus dnevno/ tedensko/ mesečno - od 201 do 400 sedežev 16,32/ 32,66 / 43,60

artistična prireditev in cirkus dnevno/ tedensko/ mesečno - od 401 do 600 sedežev 24,61/ 49,22/ 56,59

artistična prireditev in cirkus dnevno/ tedensko/ mesečno - od 600 sedežev naprej 32,66/ 65,56/ 76,31

zavabiščni parki in saloni dnevno/ tedensko/ mesečno - do 200 obiskovalcev 4,14/ 8,28/ 28,33

zavabiščni parki in saloni dnevno/ tedensko/ mesečno - od 201 do 400 obiskovalcev 8,28/ 16,32/ 45,72

zavabiščni parki in saloni dnevno/ tedensko/ mesečno - od 401 do 600 obiskovalcev 16,32/ 24,61/ 59,51

zavabiščni parki in saloni dnevno/ tedensko/ mesečno - od 600 obiskovalcev naprej 32,66/ 32,66/ 80,30

sejem - dnevno nadomestilo 12,82

sejem - mesečno nadomestilo 65,40

sejem - posamični razstavni prostor dnevno nadomestilo 2,18

razstava - tedensko nadomestilo 2,18

razstava - mesečno nadomestilo 10,90

muzeji, galerije - tedensko nadomestilo 1,09

muzeji, galerije - mesečno nadomestilo 8,60

Skupni sporazum 2012 za določitev višine

nadomestil za javno priobčitev fonogramov na

prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna

priobčitev fonogramov ni ključnega pomena Opis Znesek(€)
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diskontirana tarifa prireditev, na kateri fonogrami niso ključnega pomena - org. upošteva vse zahtevane roke 0,00

D1 do 300 obiskovalcev 30,66

D2 od 301 do 1.000 obiskovalcev 71,55

D3 od 1.001 do 2.000 obiskovalcev 132,87

D4 od 2.001 do 6.000 obiskovalcev 183,98

D5 od 6.001 do 7.000 obiskovalcev 255,52

D6 od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje 153,31

vmesna tarifa prireditev, na kateri fonogrami niso ključnega pomena - org. ne upošteva zahtevanega roka za dostavitev obrazca SINO

V1 do 300 obiskovalcev 61,33

V2 od 301 do 1.000 obiskovalcev 143,09

V3 od 1.001 do 2.000 obiskovalcev 265,74

V4 od 2.001 do 6.000 obiskovalcev 367,95

V5 od 6.001 do 7.000 obiskovalcev 511,04

V6 od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje 306,63

splošna tarifa prireditev, na kateri fonogrami niso ključnega pomena - org. ne upošteva  zahtevanega roka za prijavo prireditve

S1 do 300 obiskovalcev 91,99

S2 od 301 do 1.000 obiskovalcev 214,64

S3 od 1.001 do 2.000 obiskovalcev 398,61

S4 od 2.001 do 6.000 obiskovalcev 551,93

S5 od 6.001 do 7.000 obiskovalcev 766,56

S6 od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje 459,94

Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe

komercialno izdanih fonogramov v plesnih

organizacijah, plesnih tekmovanjih in na plesnih

revijah ter višini nadomestil za njihovo uporabo Opis Znesek(€)
kvalifikacijsko ali pokalno tekmovanje 33,24

državno prvenstvo ali plesna revija 55,41

mednarodno tekmovanje ali mednarodna plesna revija 110,81

kvalifikacijsko ali pokalno tekmovanje 99,73

državno prvenstvo ali plesna revija 166,21

mednarodno tekmovanje ali mednarodna plesna revija 332,44

Pogodba o pogojih uporabe in plačilu

nadomestila za uporabo varovanih del iz

repertoarja IPF na prireditvah društev gasilske

zveze Slovenije Opis Znesek(€)
GZS zagotovi plačilo letnega nadomestila za vsaj 500 društev 25,55

GZS zagotovi plačilo letnega nadomestila za vsaj 700 društev 27,60

prepozna prijava

pravočasna prijava



Skupni sporazumu za določitev višine nadomestil za 

javno priobčitev komercialnih fonogramov na 

prireditvah v organizaciji Študentske organizacije 

Slovenije Opis Znesek(€)

1A koncert, zabavna prireditev in karaoke, razen diskoteke ali gostinskega obrata, kjer izvajali nastopajo na glasbeno podlago (playback) 60,41

1B diskoteka in gostinski obrat, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback) 76,52

1C
občasna prireditev s plesom v plesni dvorani ali drugem prostoru, ki ni naveden v drugih tarifnih številkah, z izjemo gostinskega obrata in diskoteke, ne glede na način

predvajanja 32,9

2C
plesno tekmovanje, revija na ledu in podobna prireditev, pri kateri gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti in pri kateri se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno

ozadje ampak kot del prireditve 65,4

2D gledališče - do 10 min 21,8

gledališče - od 11 do 20 min 32,71

gledališče - od 21 do 30 min 43,6

gledališče - nad 30 min 51,91

2I športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmika, umetnostno drsanje, dresurno jahanje, plesno tekmovanje) 65,4


