
TARIFA ZA UPORABO AVTORSKIH DEL 

A) JAVNA PRIOBČITEV 
1. Honorarji za izvajanje avtorskih del na prireditvah 
Tarifna številka 1 
Honorar se plača v višini: 

Zap.
št. 

Vrsta prireditve Bruto honorar 
izvajalcev 

Znesek 
na delo 

Najnižji znesek 
prireditve 

1. Proslava, akademija in podobno 10% honorarja 3000 10.000 SIT 

2. Literarni večer, recital, predstavitev 
del, tisk, konferenca ipd. 

8% honorarja 3500 15.000 SIT 

3. Skeči in odlomki odrskih del 15% 6000 20.000 SIT 

2. Izvajanje neodrskih del pri uprizarjanju odrskih del 
Tarifna številka 2 
Za nenaročena književna dela, ki se izvajajo v dramskoodrskih delih bodisi kot 

podlaga, ilustracija, ali so vključena v samo dramsko besedilo ali pa se izvajajo pred 
začetkom, med ali po predstavi, se honorar plača na predstavo: 

Zap.
št. 

Trajanje Vstopnina ali drugo 
plačilo 

Vstop prost Najnižji znesek 
prireditve 

1. do 10 minut 2% bruto prihodka 2% honorarja izvajalcev 20.000 SIT 

2. nad 10 minut 3% bruto prihodka 3% honorarja izvajalcev 30.000 SIT 

3. Sekundarno oddajanje 
Tarifna številka 3 
Honorar za predvajanje avtorskih del po napravah za prenos slike ali zvoka, kadar 

se te nahajajo na javnih mestih oziroma so javnosti dostopni (trgovine, gostišča, obrtni obrati, 
domovi, agencije, podjetja, knjižnice, športna igrišča in kopališča, igralnice, družabni in 
klubski prostori, vojaški objekti, prevozna sredstva in podobno) znaša honorar 1000 tolarjev 
mesečno. Kadar gre za prostore, ki imajo centralno ozvočenje (trgovine, hoteli, sejmi, hale 
ipd.) je honorar povečan za 100%. 

Če pa gre za ločene objekte s centralnim ozvočenjem ali za objekte z ozvočenjem 
v etažah, se za vsak tak objekt ali etažo obračuna honorar kot samostojni objekt s centralnim 
ozvočenjem. 

4. Primarno oddajanje 
Tarifna številka 4 
Radijske postaje, TV postaje in kabelske TV postaje plačujejo avtorski honorar. 
Avtorski honorar se plača po posebni pogodbi, lahko pa tudi v pavšalu. 
1. Po posebni pogodbi plačujejo avtorski honorar radijske in TV postaje, ki 

presegajo lokalni značaj oddajanja. 
2. V pavšalu lahko plačujejo le manjši uporabniki glede na število ur dnevnega 

oddajanja: 
- do 5 ur, 10.000 SIT mesečno 
- do 10 ur, 20.000 SIT mesečno 
- nad 10 ur, 40.000 SIT mesečno 
Kabelski operaterji plačujejo polovične zneske iz te tarifne številke. 
Tarifna številka 5 
Za predvajanje avtorskih del po PTT napravah in teletekstu se plača honorar: 
- za predvajanje po PTT napravah v višini 4% od vrednosti impulza, 
- za predvajanje po teletekstu 500 SIT od strani. 



Najnižji mesečni honorar je 5.000 tolarjev. 
B) REPRODUCIRANJE KNJIŽEVNIH DEL NA FONOGRAMIH 
Tarifna številka 6 
Honorar se plača od maloprodajne cene fonograma v višini 8%. 
C) DAJANJE V NAJEM IN JAVNO POSOJANJE 
Tarifna številka 7 
Avtorski honorar se plača mesečno in znaša 5% od ustvarjenega prihodka. 

D) HONORARJI ZA UPORABO AVTORSKIH DEL V TISKU 
Tarifna številka 8 
Honorar se plača od objave v višini: 

Zap. 
št. 

Vrsta dela Znesek Najnižji znesek 

1. Odlomki književnih del v časopisih in revijah: 
- poezija 
- proza in dramatika 
- publicistika 
- strokovna in znanstvena proza 
- polliterarne, mešane, poljudne zvrsti (strip, 
uganka, notni zapis, recept ipd.) 

 
300 SIT od verza 
75 SIT od vrstice 
75 SIT od vrstice 
75 SIT od vrstice 
 
50 SIT od vrstice 

 
3.000 SIT 
3.000 SIT 
3.000 SIT 
3.000 SIT 
 
3.000 SIT 

2. Reproduciranje književnih del v berilih in 
učbenikih 

dvojni honorarji iz 
1. točke 

6.000 SIT 

3. Književna dela na letakih, plakatih, 
prospektih, knjižnih ovitkih, katalogih ipd. 

8% od stroškov 
natisa 

5.000 SIT 

4. Književna dela in njihove priredbe v reklami 
ali propagandnem sporočilu: (za vsako 
izvedbo) 

5% od plačil za 
reklamo 

10.000 SIT 

 


