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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
261.

Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu
o pogojih in načinih uporabe varovanih
del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih
in regionalnih radijskih programih posebnega
pomena ter o višini nadomestil za njihovo
uporabo

IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 10. člena
Skupnega sporazuma o pogojih in načinih uporabe varovanih
del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih in regionalnih radijskih
programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njihovo uporabo, ki ga je dne 10. 6. 2013 sklenil z GIZ lokalnih in
regionalnih radijskih postaj Slovenije, objavlja

REVALORIZACIJO

REVALORIZACIJO
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu
2020. Revalorizirane vrednosti veljajo od vključno februarja
2021 do ponovne uskladitve in znašajo:
Opis

Znesek
(€)
Minimalno mesečno nadomestilo
56,50
Navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanju prišteti še znesek
davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 21. januarja 2021
Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

263.

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu
2020. Revalorizirane vrednosti veljajo od vključno februarja
2021 do ponovne uskladitve in znašajo:
Opis
Znesek (€)
Minimalno mesečno nadomestilo
247,57
Vrednost točke
18,04
Navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek
davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 21. januarja 2021
Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

262.

Revalorizacija tarif po Tarifi Zavoda IPF
za uporabo glasbenih posnetkov na internetu

IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 6. člena Tarife Zavoda IPF za uporabo glasbenih posnetkov na internetu,
sprejete dne 16. 12. 2004, objavlja
Letni prihodek v EUR
do 25.000
od 25.001 do 50.000
od 50.001 do 75.000
od 75.001 do 100.000
od 100.001 do 125.000
od 125.001 do 150.000
od 150.001 do 175.000
od 175.001 do 200.000
od 200.001 do 250.000
od 250.001 do 300.000
od 300.001 do 400.000
nad 400.000
Raven prireditve
Kvalifikacijsko in pokalno
tekmovanje

40,19 EUR

Državno prvenstvo

60,29 EUR

Mednarodno tekmovanje

IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 13. člena
Skupnega sporazuma za določitev pogojev in višine nadomestil
za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih
organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih
ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju
Republike Slovenije, ki ga je dne 27. 6. 2019 sklenil s Plesno
Zvezo Slovenije, objavlja

REVALORIZACIJO
nadomestil za javno priobčitev fonogramov
pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah –
plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih
ustanovah in na plesnih tekmovanjih,
skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2020. Revalorizirani zneski veljajo od meseca
februarja 2021 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:

Višina nadomestila v letu 2021
v EUR
422,03
844,05
1266,08
1688,10
2110,13
2532,16
2954,18
3376,21
4220,26
5064,31
6752,42
8440,52
Enkratno nadomestilo

120,58 EUR

Revalorizacija tarif po Skupnem
sporazumu za določitev pogojev in višine
nadomestil za javno priobčitev fonogramov
pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah
– plesnih šolah, plesnih klubih in drugih
podobnih ustanovah in na plesnih
tekmovanjih, ki se izvajajo na območju
Republike Slovenije

Višina mesečnega obroka v letu 2021
v EUR
35,17
70,34
105,51
140,68
175,84
211,01
246,18
281,35
351,69
422,03
562,70
703,38

Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek
davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 21. januarja 2021
Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar
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Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu
za določitev višine nadomestil za javno
priobčitev komercialnih fonogramov
na prireditvah v organizaciji Študentske
organizacije Slovenije

IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno
priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Skupni
sporazum), ki ga je dne 25. 9. 2017 sklenil s Študentsko organizacijo Slovenije, objavlja

REVALORIZACIJO
nadomestil za prireditve v organizaciji
Študentske organizacije Slovenije,
kjer je uporaba fonogramov ključnega pomena
kot so koncerti in prireditve, ki so organizirane
izključno ali prvenstveno zaradi javnega
priobčevanja fonogramov ter prireditve,
pri katerih gre za kombinacijo različnih
umetniških zvrsti in pri katerih se fonogrami
ne uporabljajo le za zvočno ozadje ampak
kot del prireditve,
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu
2020. Revalorizirane tarife veljajo od meseca februarja 2021 do
ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:
Tarifa Zavoda IPF
za javno priobčitev
fonogramov

Opis

Znesek
(v eur)

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

61,56

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

77,96

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

33,52

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

66,64

2D gledališče – do 10 min

22,21

gledališče – od 11 do 20 min

33,33

gledališče – od 21 do 30 min

44,43

gledališče – nad 30 min

52,89

športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmika,
2I umetnostno drsanje, dresurno jahanje, plesno tekmovanje)
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek
davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 21. januarja 2021
Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

66,64
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265.

Revalorizacija tarif po Pogodbi o pogojih
uporabe in plačilu nadomestila za uporabo
varovanih del iz repertoarja IPF na prireditvah
društev Gasilske zveze Slovenije

IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 10. člena Pogodbe o
pogojih uporabe in plačilu nadomestila za uporabo varovanih del
iz repertoarja IPF na prireditvah društev Gasilske zveze Slovenije,
ki ga je dne 17. 6. 2014 sklenil z Gasilsko zvezo Slovenije, objavlja

REVALORIZACIJO
nadomestil za prireditve v organizaciji gasilskih
društev, gasilskih zvez, gasilskih regij
in Gasilske zveze Slovenije, kjer javna priobčitev
fonogramov ni ključnega pomena in za katere
velja Skupni sporazum za določitev višine
nadomestil za javno priobčitev fonogramov
na prireditvah razvedrilne narave,
na katerih javna priobčitev fonogramov
ni ključnega pomena,
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu
2020. Revalorizirani tarifi veljata od meseca februarja 2021 do
ponovne uskladitve, le-ti pa znašata:
Opis
Znesek (€)
GZS zagotovi plačilo letnega nadomestila
26,03
za vsaj 500 društev
GZS zagotovi plačilo letnega nadomestila
28,13
za vsaj 700 društev
Obe navedeni vrednosti nadomestil sta opredeljeni v neto
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanju prišteti še znesek
davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 21. januarja 2021
Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar
Tarifa Zavoda IPF
za javno priobčitev
fonogramov
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266.

Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu
za določitev višine nadomestil za javno
priobčitev komercialnih fonogramov
na prireditvah v organizaciji mladinskih
centrov, ki imajo status organizacije v javnem
interesu v mladinskem sektorju

IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji
mladinskih centrov, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: Skupni sporazum),
ki ga je dne 13. 3. 2018 sklenil z Zavodom mladinska Mreža
Mama, objavlja

REVALORIZACIJO
nadomestil za prireditve, organizirane
s strani organizacij, ki opravljajo dejavnost
mladinskih centrov v Sloveniji za namene
podpore mladim in njihovega kakovostnejšega
preživljanja prostega časa ter boljšega
življenja v družbi, kjer je uporaba
fonogramov ključnega pomena
kot so koncerti in prireditve,
ki so organizirane izključno ali prvenstveno
zaradi javnega priobčevanja fonogramov
ter prireditve, pri katerih
gre za kombinacijo različnih umetniških
zvrsti in pri katerih se fonogrami
ne uporabljajo le za zvočno ozadje
ampak kot del prireditve,
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu
2020. Revalorizirane tarife veljajo od meseca februarja 2021 do
ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:

Opis

Znesek
(v eur)

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

61,56

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

77,96

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

33,52

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

66,64

2D gledališče – do 10 min

22,21

gledališče – od 11 do 20 min

33,33

gledališče – od 21 do 30 min

44,43

gledališče – nad 30 min

52,89

športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmika,
2I umetnostno drsanje, dresurno jahanje, plesno tekmovanje)
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek
davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 21. januarja 2021
Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

66,64
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Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu
za določitev višine nadomestil za javno
priobčitev fonogramov na prireditvah
razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev
fonogramov ni ključnega pomena

IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno
priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na
katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena (v
nadaljevanju: Skupni sporazum), ki ga je dne 27. 6. 2012
sklenil z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije,
Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti in Zvezo kulturnih društev
Slovenije, objavlja

REVALORIZACIJO
diskontirane, vmesne in splošne tarife
Skupnega sporazuma,
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu
2020. Revalorizirane tarife veljajo od meseca februarja 2021 do
ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:
Diskontirana tarifa
D1
D2
D3
D4
D5
D6
vmesna tarifa
V1
V2
V3
V4
V5
V6
splošna tarifa
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Opis
do 300 obiskovalcev
od 301 do 1.000 obiskovalcev
od 1.001 do 2.000 obiskovalcev
od 2.001 do 6.000 obiskovalcev
od 6.001 do 7.000 obiskovalcev
od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje

Znesek (v EUR)
31,24
72,90
135,38
187,46
260,35
156,21

do 300 obiskovalcev
od 301 do 1.000 obiskovalcev
od 1.001 do 2.000 obiskovalcev
od 2.001 do 6.000 obiskovalcev
od 6.001 do 7.000 obiskovalcev
od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje

62,49
145,79
270,76
374,90
520,69
312,42

do 300 obiskovalcev
od 301 do 1.000 obiskovalcev
od 1.001 do 2.000 obiskovalcev
od 2.001 do 6.000 obiskovalcev
od 6.001 do 7.000 obiskovalcev
od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje

93,73
218,69
406,14
562,36
781,04
468,63

Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek
davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 21. januarja 2021
Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar
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