Način izvajanja določb 9. člena Skupnega 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 črpalk (Uradni list RS, št. 81/18)

Stranki Skupnega 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 črpalk
(Uradni list RS, št. 81/18, v nadaljevanju: sporazum) na podlagi predloga predstavnikov spremljanja
sporazuma, kot ju določa 11. člen sporazuma, zaradi večje jasnosti in preglednosti ter zaradi vprašanj
pri izvajanju, pisno dogovorita način izvajanja 9. člena sporazuma o revalorizaciji mesečnih nadomestil
iz 3. člena sporazuma. Predlog predstavnikov za spremljanje izvajanja sporazuma glede določbe 9.
člena sporazuma je bil sprejet in se izvaja kot sledi:
1. Način revalorizacije mesečnih nadomestil iz 3. člena sporazuma za leto 2021:
Revalorizacija mesečnih nadomestil iz 3. člena sporazuma se za leto 2021 opravi tako, da se z
dogovorjenim indeksom (povprečni indeks rasti cen življenjskih potrebščin) preteklega leta
(torej 2020), ki znaša -1,1 %, revalorizirajo samo zneski iz stolpca tabele, ki določa višino
nadomestila v letu 2021 in so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 81/18 ter so primeroma
navedeni kot sledi:
Velikost prodajnega prostora

Višina nadomestila v letu 2021 v EUR

do 50 m2

6,05

51–100 m2

8,34

101–200 m2

12,43

201–300 m2

20,03

301–400 m2

22,23

Enak način velja tudi za revalorizacijo mesečnega nadomestila za prodajne prostore z
velikostjo nad 5.500 m2, kar pomeni, da se mesečno nadomestilo za leto 2021 revalorizira
glede na znesek 0,88 EUR za vsakih 500 m2.
2. Začetek veljavnosti revaloriziranih nadomestil in obračunavanje mesečnih nadomestil v letu
2021:
Glede izvajanja 9. člena sporazuma bo IPF revalorizirana mesečna nadomestila za leto 2021
objavil v Uradnem listu izjemoma šele do 28. februarja 2021, veljati pa začno s 1. februarjem
2021.
Zato IPF za obdobje od 1. februarja do 31. decembra 2021 uporabnikom zaračuna mesečna
nadomestila v revaloriziranih zneskih, izračunanih skladno s prvim odstavkom te točke ter
objavljenih v Uradnem listu do 28. februarja 2021.
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Za mesec januar 2021 pa IPF uporabnikom zaračuna mesečno nadomestilo v višini, kot jo za
leto 2021 določa sporazum, objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/18 in je zgoraj primeroma
navedena. Revalorizacija nadomestil za uporabo avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o.
za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk (Uradni
list RS, št. 2/20) se ne uporablja.
3. Revalorizacija mesečnih nadomestil iz 3. člena sporazuma za leta 2022 in 2023 se bo opravila
na smiselno enak način kot je zapisano v točki 1 tega dogovora.
Osnova za izračun je višina nadomestila, ki je za relevantno leto (torej leto 2022 in 2023)
določena v sporazumu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 81/18. Ta se revalorizira z v
sporazumu dogovorjenem indeksom, IPF pa revalorizirane zneske objavi v Uradnem listu RS
praviloma do 31. januarja relevantnega leta (do 31. januarja 2022 za leto 2022, do 31. januarja
2023 za leto 2023). Revalorizirane vrednosti začno veljati za prvi naslednji mesec po objavi in
vsakič veljajo do 31. decembra relevantnega leta. Do začetka veljavnosti tako revaloriziranih
mesečnih nadomestil se mesečna nadomestila obračunajo po tistem stolpcu tabele, ki določa
višino nadomestila za dotično (tekoče) leto in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/18
4. Revalorizacija denarnih vrednosti za leto 2024 in dalje, dokler bo sporazum veljal, se bo
opravljala na način, da se z dogovorjenim indeksom vsakič revalorizirajo zneski, ki so bili
objavljeni v Uradnem listu RS in so veljali v letu pred letom za katerega se opravlja
revalorizacija. IPF bo do 31. januarja leta, v katerem se opravlja revalorizacija, objavil
revalorizirano vrednost zneskov v Uradnem listu RS. Za mesec januar leta, v katerem se
opravlja revalorizacija, bo IPF uporabnikom zaračunal mesečno nadomestilo v višini, kot je
veljala za preteklo leto in je bila objavljena v Uradnem listu v preteklem letu, za obdobje od 1.
februarja do 31. decembra tekočega leta, pa se bo uporabnikom zaračunavala revalorizirana
denarna vrednost, objavljena v Uradnem listu v tekočem letu.
Zgoraj navedeni način revalorizacije je omejen izključno na čas veljavnosti sporazuma in nima
nobenega pomena za morebitne dogovore med strankama o mesečnih nadomestilih za čas po
prenehanju veljavnosti sporazuma.
IPF, k.o.
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