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Ljubljana, 01. januar 2010 
 
TARIFE IZPOSOJNIN IZVEDBENIH MATERIALOV 
(v točkah, 1 točka = 1 EUR) 
 
 
OSNOVNE TARIFE (Nescenska dela) 
 
 

minutaža 
 

komorna dela (do 9 partov)  
godalni orkester  
zbor a capella 

 

simfonični orkester  
zbor + komorni ansambel  
komorna dela (od 9 partov dalje)  
glas in orkester 
 

 

vokalno instrumentalna dela 

0 – 1 15 točk 18 točk 22 točk 

1 – 2 30 točk 36 točk 44 točk 

2 – 3 45 točk 54 točk 66 točk 

3 – 4 60 točk 72 točk 88 točk 

4 – 5 75 točk 90 točk 110 točk 

5 – 6 90 točk 108 točk 132 točk 

6 – 7 105 točk 126 točk 154 točk 

7 – 8 120 točk 144 točk 176 točk 

8 – 9 135 točk 162 točk 198 točk 

9 – 10 150 točk 180 točk 220 točk 

i.t.d. i.t.d. i.t.d. i.t.d. 

 
Radijski prenos      Televizija 
 
V SLOVENIJI (+ 50% osnovne tarife)   TV PRENOS KONCERTA (+ osnovna tarifa) 
V TUJINO (+ 33,3% osnovne tarife) 
 
Arhivno snemanje 
 
Arhivni posnetek za radijsko ali televizijsko predvajanje (+ dvojna osnovna tarifa) 
 

 
OSNOVNE TARIFE (Glasbeno scenska dela) 
 
 

Minutaža 
 

Sezona 
 

Enkratna izvedba 
 

Celovečerno delo 1500 točk 1100 točk 

30 – 45 minut 1300 točk 900 točk 

do 30 minut 1100 točk 750 točk 

 
Balet brez vokalnih partov    70 % tarife za glasbeno scenska dela 
Radijski prenos     (+ tarifa za enkratno izvedbo) 
TV prenos     (+ dvojna tarifa za enkratno izvedbo) 
Radijski arhivni posnetek predstave  (+ dvojna tarifa za enkratno izvedbo) 
TV arhivni posnetek predstave  (+ trojna tarifa za enkratno izvedbo) 
Izvedbe odlomkov in koncertne izvedbe  (tarifa za nescenska dela) 
 
 

 SINHRONIZACIJE (Nescenska dela) – odkup pravic za uporabo v filmu 
(neomejeno obdobje časa odkupa + območje celega sveta (vklj. ZDA in Kanada) + vse vrste uporabe ozir. izdaje (festivali, kino, TV, Video, DVD)) 
 

Izračun po točkah glede na trajanje in zasedbo – upoštevaj: Arhivno snemanje + Televizija + 100 EUR za posredovanje 

 Snemanje ZGOŠČENKE namenjene prodaji 
 

Izračun po točkah glede na trajanje in zasedbo – upoštevaj: Arhivno snemanje + Radijski prenos 


