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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
164. 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., Argentinska ulica 17, 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

R E V A L O R I Z A C I J O
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 2022. Revalorizirani tarifi veljata od meseca febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašata:
Opis Znesek (€)
GZS zagotovi plačilo letnega nadomestila  
za vsaj 500 društev

30,12

GZS zagotovi plačilo letnega nadomestila  
za vsaj 700 društev

32,55

Obe navedeni vrednosti nadomestil sta opredeljeni v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanju prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 18. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

165. 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., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Sku-
pnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno pri-
občitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji 
mladinskih centrov, ki imajo status organizacije v javnem inte-
resu v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: Skupni sporazum), 
ki ga je dne 13. 3. 2018 sklenil z Zavodom mladinska Mreža 
Mama, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
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 2022. Revalorizirane tarife veljajo od meseca febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:

Tarifa Zavoda IPF za javno 
priobčitev fonogramov

 Opis Znesek  
(v eur)

1A koncert, zabavna prireditev in karaoke, razen diskoteke ali gostinskega obrata,  
kjer izvajali nastopajo na glasbeno podlago (playback) 71,23

1B diskoteka in gostinski obrat, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback) 90,20
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 38,78

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 77,11

2D gledališče – do 10 min 25,70
gledališče – od 11 do 20 min 38,56
gledališče – od 21 do 30 min 51,41
gledališče – nad 30 min 61,19

2I športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmika, umetnostno drsanje, 
dresurno jahanje, plesno tekmovanje) 77,11

Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 18. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar
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166. 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., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Sku-
pnega 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

R E V A L O R I Z A C I J O
diskontirane, vmesne in splošne tarife  

Skupnega sporazuma,

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
v letu 2022. Revalorizirane tarife veljajo od meseca febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:
diskontirana 
tarifa

Opis Znesek 
(v eur)

D1 do 300 obiskovalcev 36,15
D2 od 301 do 1.000 obiskovalcev 84,35
D3 od 1.001 do 2.000 obiskovalcev 156,64
D4 od 2.001 do 6.000 obiskovalcev 216,90
D5 od 6.001 do 7.000 obiskovalcev 301,24
D6 od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 

1.000 obiskovalcev prišteje 180,74
vmesna 
tarifa

Opis Znesek 
(v eur)

V1 do 300 obiskovalcev 72,30
V2 od 301 do 1.000 obiskovalcev 168,68
V3 od 1.001 do 2.000 obiskovalcev 313,29
V4 od 2.001 do 6.000 obiskovalcev 433,78
V5 od 6.001 do 7.000 obiskovalcev 602,46
V6 od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 

1.000 obiskovalcev prišteje 361,49
splošna 
tarifa

Opis Znesek 
(v eur)

S1 do 300 obiskovalcev 108,45

S2 od 301 do 1.000 obiskovalcev 253,04
S3 od 1.001 do 2.000 obiskovalcev 469,92
S4 od 2.001 do 6.000 obiskovalcev 650,68
S5 od 6.001 do 7.000 obiskovalcev 903,70
S6 od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 

1.000 obiskovalcev prišteje 542,22
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 

vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 18. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

167. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu 
za določitev višine nadomestil za javno 
priobčitev komercialnih fonogramov 
na prireditvah v organizaciji Študentske 
organizacije Slovenije

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Sku-
pnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno 
priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organiza-
ciji Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Skupni 
sporazum), ki ga je dne 25. 9. 2017 sklenil s Študentsko orga-
nizacijo Slovenije, objavlja

R E V AL O R I Z A C I J O
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 2022. Revalorizirane tarife veljajo od meseca febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:

Tarifa Zavoda IPF  
za javno priobčitev 
fonogramov

Opis Znesek  
(v eur)

1A koncert, zabavna prireditev in karaoke, razen diskoteke ali gostinskega obrata, kjer 
izvajali nastopajo na glasbeno podlago (playback) 71,23

1B diskoteka in gostinski obrat, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback) 90,20
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 38,78

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 77,11

2D gledališče – do 10 min 25,70
gledališče – od 11 do 20 min 38,56
gledališče – od 21 do 30 min 51,41
gledališče – nad 30 min 61,19

2I športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmika, umetnostno drsanje, 
dresurno jahanje, plesno tekmovanje) 77,11
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Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 18. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

168. 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., Argentinska ulica 17, 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 njiho-
vo uporabo, ki ga je dne 10. 6. 2013 sklenil z GIZ lokalnih in 
regionalnih radijskih postaj Slovenije, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
v letu 2022. Revalorizirane vrednosti veljajo od vključno febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve in znašajo:
Opis Znesek (€)
Minimalno mesečno nadomestilo 286,45
Vrednost točke 20,87

Navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 17. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

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

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga za-
stopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 6. člena Tarife 
Zavoda IPF za uporabo glasbenih posnetkov na internetu, 
sprejete dne 16. 12. 2004, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
v letu 2022. Revalorizirana vrednost veljajo od vključno febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve in znaša:
Opis Znesek (€)
Minimalno mesečno nadomestilo 65,37

Navedena vrednost nadomestila je opredeljena v neto 
vrednosti, zaradi česar je potrebno nanjo prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 17. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

170. Revalorizacija tarif po Tarifi o pogojih 
in načinih uporabe fonogramov v komercialnih 
radijskih programih ter o višini nadomestil 
za njihovo uporabo

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 11. člena 
Tarife o pogojih in načinih uporabe fonogramov v komercialnih 
radijskih programih ter o višini nadomestil za njihovo uporabo, o 
kateri je dne 16. 6. 2020 odločil Svet za avtorsko pravo, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
v letu 2022. Revalorizirane vrednosti veljajo od vključno febru-
arja 2023 do ponovne uskladitve in znašajo:
Opis Znesek (€)
Minimalno mesečno nadomestilo 275,07
Maksimalno mesečno nadomestilo 43.304,59

Navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 17. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

171. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu 
za ureditev pogojev uporabe in plačevanja 
nadomestil iz naslova javne priobčitve 
fonogramov na področju dejavnosti 
gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi 
in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih 
in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih 
obratov

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 9. člena Sku-
pnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja 
nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na podro-
čju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in 
pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov 
ter nastanitvenih obratov, ki ga je dne 12. 10. 2021 sklenil z 
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter Turistično gostinsko 
zbornico Slovenije, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
nadomestil iz naslova javne priobčitve 

fonogramov na področju dejavnosti gostinskih 
obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), 

obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih 
salonov ter nastanitvenih obratov,

skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih po-
trebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski veljajo od meseca 
februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:

Tarifa A: Obratovalnice in druge delavnice, v katerih se 
opravljajo obrti podobne dejavnosti, ter objekti hitre prehrane, 
v katerih se ne toči pijače in se hrana konzumira drugje (brez 
posebnega prostora za goste):
Površina 1. 2.–30. 6. 

2023
1. 7. 

2023
1. 7. 

2024
1. 7. 

2025
1. 7. 

2026
do 50 m2 6,62 € 6,90 € 7,18 € 7,47 € 7,74 €
do 100 m2 7,72 € 8,46 € 9,20 € 9,94 € 10,68 €
do 150 m2 9,93 € 11,43 € 12,93 € 14,42 € 15,92 €
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do 300 m2 15,44 € 17,99 € 20,55 € 23,10 € 25,64 €
do 400 m2 20,96 € 23,35 € 25,73 € 28,13 € 30,51 €
do 500 m2 26,47 € 28,26 € 30,05 € 31,83 € 33,62 €

Nad 500 m2 se tarifa dvigne za 2,54 € za vsakih 100 m2.

Tarifa B: Frizerski in kozmetični saloni ter drugi prostori z 
dejavnostjo za nego telesa (wellness, savne ipd.)
Površina 1. 2.–30. 6. 

2023
1. 7. 

2023
1. 7. 

2024
1. 7. 

2025
1. 7. 

2026
do 50 m2 7,39 € 7,67 € 7,94 € 8,22 € 8,49 €
do 100 m2 9,93 € 10,19 € 10,46 € 10,71 € 10,97 €
do 150 m2 13,79 € 13,85 € 13,91 € 13,98 € 14,04 €
do 200 m2 17,10 € 17,10 € 17,10 € 17,10 € 17,10 €
do 300 m2 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 € 21,51 €
do 400 m2 26,47 € 26,75 € 27,02 € 27,30 € 27,58 €
do 500 m2 30,88 € 30,93 € 30,97 € 31,02 € 31,06 €

Nad 500 m2 se tarifa dvigne za 3,49 € za vsakih 100 m2.

Tarifa C: Restavracije, gostilne oziroma objekti s popolno 
gostinsko ponudbo, okrepčevalnice, slaščičarne do 50 m2 in 
objekti s hitro prehrano, v katerih se jedi in pijače lahko pou-
žijejo
Površina 1. 2.–30. 6. 

2023
1. 7. 

2023
1. 7. 

2024
1. 7. 

2025
1. 7. 

2026
do 50 m2 15,99 € 16,82 € 17,64 € 18,46 € 19,28 €
do 100 m2 20,41 € 21,87 € 23,34 € 24,81 € 26,27 €
do 150 m2 25,92 € 28,35 € 30,78 € 33,21 € 35,64 €
do 200 m2 31,99 € 34,39 € 36,79 € 39,19 € 41,58 €
do 300 m2 39,71 € 41,96 € 44,21 € 46,45 € 48,70 €
do 400 m2 46,33 € 49,70 € 53,08 € 56,44 € 59,82 €
do 500 m2 54,05 € 57,76 € 61,48 € 65,19 € 68,90 €
do 600 m2 61,22 € 65,60 € 69,97 € 74,34 € 78,72 €
do 700 m2 68,39 € 71,99 € 75,60 € 79,20 € 82,80 €
do 800 m2 75,56 € 79,33 € 83,11 € 86,88 € 90,66 €
do 900 m2 82,73 € 86,48 € 90,23 € 93,96 € 97,71 €
do 1000 m2 89,89 € 93,81 € 97,71 € 101,63 € 105,54 €

Nad 1000 m2 se tarifa dvigne za 7,50 € za vsakih 100 m2.

Tarifa D: Bari, kavarne in slaščičarne nad 50 m2

Površina 1. 2.–30. 6. 
2023

1. 7. 
2023

1. 7. 
2024

1. 7. 
2025

1. 7. 
2026

do 50 m2 24,82 € 25,23 € 25,63 € 26,03 € 26,44 €
do 100 m2 31,99 € 32,94 € 33,88 € 34,83 € 35,78 €
do 150 m2 40,26 € 41,85 € 43,43 € 45,01 € 46,59 €
do 200 m2 49,64 € 50,73 € 51,81 € 52,90 € 53,98 €
do 300 m2 60,67 € 61,21 € 61,76 € 62,30 € 62,84 €
do 400 m2 71,70 € 72,90 € 74,09 € 75,29 € 76,48 €
do 500 m2 82,73 € 83,95 € 85,16 € 86,39 € 87,60 €
do 600 m2 92,65 € 94,21 € 95,75 € 97,31 € 98,85 €
do 700 m2 102,58 € 103,11 € 103,64 € 104,16 € 104,69 €
do 800 m2 112,51 € 112,85 € 113,19 € 113,53 € 113,87 €
do 900 m2 122,43 € 122,58 € 122,73 € 122,87 € 123,02 €
do 1000 m2 132,36 € 132,36 € 132,36 € 132,36 € 132,36 €

Nad 1000 m2 se tarifa dvigne za 9,93 € za vsakih 100 m2.

Tarifa E: Nočni klubi, diskoteke, nočni bari
Površina do 4 dni do 8 dni do 12 dni do 16 dni nad 16 dni
do 100 m2 83,42 € 102,97 € 127,46 € 151,96 € 183,33 €
do 150 m2 102,97 € 122,51 € 147,02 € 171,53 € 196,01 €
do 200 m2 122,51 € 142,06 € 166,58 € 191,06 € 215,58 €
do 250 m2 142,06 € 161,59 € 186,11 € 210,62 € 235,12 €

do 300 m2 161,59 € 181,44 € 196,01 € 230,45 € 254,96 €
do 350 m2 181,44 € 200,97 € 215,58 € 241,49 € 274,47 €
do 450 m2 200,97 € 220,53 € 235,12 € 269,53 € 294,03 €
do 600 m2 220,53 € 240,08 € 254,96 € 289,09 € 313,57 €

Nad 600 m2 se tarifa dvigne za 11,76 € za vsakih 100 m2.

V kolikor višina vstopnine za posamezni dogodek preseže 
16,55 €/obiskovalca (ne glede na to ali je vstopnina različno 
vrednotena oziroma je za določene obiskovalce, npr. v pred-
prodaji, vstopnina tudi nižja), se nadomestilo za tak dogodek 
prijavi in obračuna posebej oziroma ločeno od drugih dogodkov 
v mesecu, v višini 6 % od prihodka ustvarjenega na tovrstni 
prireditvi, vendar ne manj kot 85,57 €.

Tarifa H: Nastanitveni obrati
Tarifa H1: Hoteli, moteli, penzioni in gostišča, kampi, 

apartmaji, počitniški domovi, drugi nastanitveni objekti
Enota 1. 2.–30. 6. 

2023
1. 7. 2023 1. 7. 2024 1. 7. 2025 1. 7. 2026

Soba 0,41€ 0,45 € 0,50 € 0,53 € 0,57 €

Tarifa H2: Pomožni prostor v nastanitvenem obratu, ki ne 
nudi nobene dodatne ponudbe (npr. točenja pijač, ponudbe 
hrane, prodaje raznovrstnega blaga ipd.) in zajtrkovalnice
Površina 1. 2. 2023 in naprej
do 50 m2 6,40 €
do 100 m2 7,94 €
do 150 m2 9,60 €
do 200 m2 11,36 €
do 250 m2 15,44 €
do 300 m2 21,51 €
do 500 m2 28,68 €
nad 500 m2 38,61 €

Tarifa H3: Notranje ali zunanje bazenske površine – 
v sklopu nastanitvenih obratov
Površina 1. 7. 2023 in naprej
do 100 m2 12,77 €
do 200 m2 18,86 €
do 300 m2 23,81 €
do 400 m2 31,63 €
do 500 m2 39,48 €
do 600 m2 47,62 €
do 700 m2 52,66 €

Nad 700 m2 se tarifa dvigne za 5,64 € za vsakih 100 m2.

Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 20. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

172. 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

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 13. člena 
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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

R E V A L O R I Z A C I J O
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 po-
trebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski veljajo od meseca 
februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:

Letni prihodek  
v EUR

Višina  
nadomestila  
v letu 2023  

v EUR

Višina  
mesečnega obroka 

v letu 2023  
v EUR

do 25.000 488,28 40,69

od 25.001 do 50.000 976,61 81,39

od 50.001 do 75.000 1464,92 122,08

od 75.001 do 100.000 1953,21 162,77

od 100.001 do 125.000 2441,52 203,46

od 125.001 do 150.000 2929,83 244,15

od 150.001 do 175.000 3418,12 284,84

od 175.001 do 200.000 3906,43 325,54

od 200.001 do 250.000 4883,04 406,92

od 250.001 do 300.000 5859,64 488,31

od 300.001 do 400.000 7812,87 651,07

nad 400.000 9766,08 813,85

Raven prireditve: Enkratno nadomestilo:
Kvalifikacijsko in pokalno tekmovanje 46,50 EUR
Državno prvenstvo 69,75 EUR
Mednarodno tekmovanje 139,52 EUR

Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 20. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

173. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu 
o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko 
varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. 
za področje trgovskih centrov, blagovnih 
centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 9. člena Sku-
pnega sporazuma o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko 
varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih 
centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih čr-
palk, ki ga je dne 11. 12. 2018 sklenil s Trgovinsko zbornico 
Slovenije, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
nadomestil za uporabo avtorsko varovanih del  

iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih 
centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic  

in bencinskih črpalk,

skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih po-
trebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski veljajo od meseca 
februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:

Velikost prodajnega prostora Višina nadomestila  
v letu 2023 v EUR

do 50 m2 7,74
51–100 m2 10,68

101–200 m2 15,92
201–300 m2 25,64
301–400 m2 30,51
401–500 m2 33,62
501–600 m2 36,72
601–700 m2 39,83
701–800 m2 42,93
801–900 m2 46,04

901–1000 m2 51,83
1001–1200 m2 57,62
1201–1400 m2 63,42
1401–1600 m2 69,21
1601–1800 m2 72,93
1801–2000 m2 74,86
2001–2500 m2 76,79
2501–3000 m2 78,72
3001–3500 m2 80,65
3501–4000 m2 82,58
4001–4500 m2 84,51
4501–5000 m2 85,48
5001–5500 m2 86,45

Nad 5.500 m2 se tarifa dvigne za 0,97 EUR za vsakih 
500 m2.

Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 20. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

174. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu 
za ureditev pogojev uporabe in plačevanja 
nadomestil iz naslova javne priobčitve 
fonogramov na področju dejavnosti turističnih 
kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska 
dejavnost)

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 9. člena Sku-
pnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja 
nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju 
dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska 
dejavnost), ki ga je dne 8. 6. 2021 sklenil z Združenjem turistič-
nih kmetij Slovenije, objavlja
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R E V A L O R I Z A C I J O
nadomestil iz naslova javne priobčitve 

fonogramov na področju dejavnosti  
turističnih kmetij (turizem na kmetiji,  

ki je gostinska dejavnost),

skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih po-
trebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski veljajo od meseca 
februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:

Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika 
določi za vsako posamezno enoto, kjer se opravlja gostinska 
dejavnost turističnih kmetij, glede na največje možno število 
gostov, ki so lahko pred objektom oziroma v objektu naenkrat:

od 1. 2.–30. 6. 2022 od 1. 7. 2023 od 1. 7. 2024 od 1. 7. 2025 od 1. 7. 2026
do 30 oseb 15,99 € 16,82 € 17,64 € 18,46 € 19,28 €
od 31 do 60 oseb 20,41 € 21,87 € 23,34 € 24,81 € 26,27 €

Kmetija z nastanitvijo poleg mesečnega nadomestila po 
točki I. tarife plača tudi mesečno nadomestilo za vsako po-
samezno sobo oziroma posamezni ločen prostor namenjen 
prenočitvi:

od 1. 7. 2022 od 1. 7. 2023 od 1. 7. 2024 od 1. 7. 2025 od 1. 7. 2026
soba oziroma prostor 0,41 € 0,45 € 0,50 € 0,53 € 0,57 €

Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 
vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 20. januarja 2023

Direktor IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

OBČINE
DOBRNA

175. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni 
razgrnitvi Odloka o občinskega prostorskem 
načrtu Lokovina LO 3-2

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), tretjega odstavka 298. 
in tretjega odstavka 338. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 20/22 – odl. US) ter 7. čle-
na Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17, 127/22) 
župan Občine Dobrna s tem

J A V N I M   N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi  

Odloka o občinskega prostorskem načrtu 
Lokovina LO 3-2

I.
Občina Dobrna naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 

osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Lokovina 
LO 3-2 (v nadaljnjem besedilu: OPPN Lokovina LO 3-2), ki 
ga je izdelal izdelovalec prostorskega akta Urbanisti, Gorazd 
Furman Oman s.p., Grudnova 6, 3000 Celje, pod št. projekta 
242-2022, januar 2023. Identifikacijska številka prostorskega 
akta v zbirki prostorskih aktov je 2872.

II.
Območje OPPN Lokovina LO 3-2 zajema območje s par-

celnimi številkami 986/2-del, 986/3, 986/4, 998/2, 1960/8-del, 
vse k.o. 1056 Dobrna, v velikosti cca 3280 m2. Območje se 
nahaja v južnem delu naselja Lokovina, v Občini Dobrna.

III.
Dopolnjeni osnutek OPPN Lokovina LO 3-2 iz I. točke 

tega naznanila bo javno razgrnjen v prostorih Občine Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna ter objavljen na spletni strani Dobrna.

Javna razgrnitev bo potekala v času od 1. 2. 2023 
do 2. 3. 2023.

Javna obravnava bo izvedena v sredo, 15. 2. 2023, 
ob 16. uri, v sejni sobi Občine Dobrna.

IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo 

OPPN Lokovina LO 3-2 podajo svoje pisne pripombe in pre-
dloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti 
ter jih podajo v knjigo pripomb oziroma pošljejo na el. na-
slov: obcina@dobrna.si ali po pošti na naslov Občina Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna.

V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in 

priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek 
občini za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pri-
pomb in na spletni strani občine. Vse osebe, ki ne želijo, da se 
v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi 
osebni podatki, morajo na pripombi to tudi posebej navesti.

VI.
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije, na spletni strani Občine Dobrna (https://www.dobrna.si) 
in oglasni deski Občine Dobrna.

Št. 350-0004/2022-20(1)
Dobrna, dne 20. januarja 2023

Župan 
Občine Dobrna
Martin Brecl


