
PRAVILNIK ZAVODA AIPA
O DELITVI NADOMESTIL IT{ AWORSKIH HONORARJEV

Uvodna doloEila

1. tlen

Ta pravilnik ureja nadin razdeljevanja avtorskih honorarjev in nadomestil za uporabo
avdiovizualnih del, ki jih Zavod AIPA (v nadaljevanju: Zavod) zbira na podlagi dolofb
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in dovoljenja Urada RS za inteleKualno
lastnino za koleKivno upravljanje pravic kakor tudi naiin deliWe zbranih aWorskih
honorarjev in nadomestil soavtorjem avdiovizualnih del, izvajalcem, katerih izvedbe so
uporabljene v avdiovizualnih delih, ter filmskim producentom.

Zbiranje nadomestil in stroSki Zavoda

2. ilen

Vsa nadomestila, ki jih Zavod zbira od zavezancev za platilo avtorskih honorarjev za
uporabo avdiovizualnih del v primeru kabelske retransmisije (v nadaljevanju avtorski
honorarji) in nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del, ki se iarr5i
pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe (v nadaljevanju nadomestilo za tonsko ali
vizualno snemanje), se zbirajo na enotnem raiunu,

Zavod lahko od zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil za tonsko ali vizualno snemanje
za opravljanje svoje dejavnosti porabi le toliko, kolikor znaSajo dejanski stroSki za

opravljanje dejavnosti Zavoda in najvee toliko, kot je predvideno v letnem finantnem
natftu, ki ga za vsako leto posebej potrdijo skupSdine Zavoda (v nadaljevanju Stro5ki
Zavoda).

Avtorski honorarji in nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, zbrana v posameznem

obraiunskem obdobju, zmanjiana za znesek stro5kov iz 2. odstavka tega ilena ter za

sredswa, namenjena posebnim skladom v skladu s Statutom Zavoda, se razdelijo med
upravidence v skladu s tem pravilnikom.

Splo5na natela delitve

3. dlen

Zavod si bo prizadeval razdeliti aworske honorarje, zbrane s koleKivnim uveljavljanjem
pravic na avdiovizualnih delih, med tiste upraviience, katerih avdiovizualna dela so bila
dejansko uporabljena (v nadaljevanju definirana uporaba). V skladu z 61. dlenom Statuta
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se lahko za ugotavfanje dejanske uporabe avdiovizualnih del v primeru kabelske
retransmisue uporabijo tudi worci.

Sele v primeru, da dejanske uporabe avdiovizualnih del ni mogode ugotoviti, ali pa bi bilo
ugotavljanje uporabe in z njim povezano razdeljevanje avtorskih honorarjev stro5kovno
neekonomidno, se avtorski honorarji na podlagi sklepa skupidine razdelijo po drugih
pravilih, dolofenih s Statutom in tem pravilnikom (v nadaljevanju nedefinirana uporaba),

Nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje se bodo v skladu z ZASP delila v naslednjem
razmerju:

- soavtorjem avdiovizualnih del (v nadaljevanju soavtorji) 40%,
- izvajalcem, katerih izvedbe so uporabljene v avdiovizualnih delih (v nadaljevanju

izvajalci) 300/o,

- filmskim producentom 30o/o;

Avtorski honorarji, zbrani za definirano uporabo avdiovizualnih del pri radiodifuzni
retransmisiji avdiovizualnih del v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del, se
bodo delili glede na deleie deliWe, doloiene s pogodbo o filmski produkciji. V kolikor
upravidenci pogodbe o filmski produkciji ne bodo predloZili ali pa ta deleZev deliWe ne bi

opredeljevala ali z njo pravice za radiodifuzno retransmisijo v primeru kabelske
retransmisue avdiovizualnih del ne bi bile veljavno prenesene, se bodo taki avtorski
honorarji razdelili med soavtorje avdiovizualnega dela v razmerjih, ki bodo izhajali iz

sporazuma med njimi, v kolikor pa sporazuma ne bi predloiili, pa v enakih deleZih med
kategorije soavtorjev, ki so souswarili avdiovizualno delo (avtor priredbe, pisec scenarua,
avtor dialogov, direktor fotograFrje, glavni reiiser, skladatelj filmske glasbe, ki je posebej

ustvarjena za uporabo v avdiovizualnem delu, glavni animator, v kolikor je v
avdiovizualnem delu animacija bistven element). Ce je soavtorjev v posamezni kategoriji
soavtorjev vei, si delei honorarja delijo v enakovrednih deleZih.t

Avtorski honorarji, zbrani za nedefinirano uporabo pri radiodifuzni retransmisiji
avdiovizualnih del v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del, se bodo med
imetnike pravic delili glede na ugotovljeni deleZ deliWe sredstev po definirani uporabi, v
istem obradunskem obdobju, pri iemer se bodo ti honorarji proporcionalno priStevali

honorarjem za definirano uporabo glede na deleie, ki jih bodo posamezni imetniki pravic,

kateri bodo prejeli honorar za definirano uporabo, prejeli v razmerju s celotno delilno maso
za definirano uporabo,

I Pri doloienih avdiovizualnih delih nekatere od kat€gorij soavtorjev niso udeleiene (dokurnentami film npr. obieaino ne pozna avtorja dialogov,

avtorja pnredb€ in glavnega animatoria). Primer izratuna: prl dokumentarcu z avtoFko filmsko glasbo, posebeJ ustvarjeno za uporabo v tem
avdiovizualnem delu, in brez anirna(ie, pri katerem so torej sodelovali avtor scenariia, reiier, direktor futografije in skladateli, se avtorski
honorar za definirano uporabo pri radiodifuzni retransmisiii za to avdiovizualno delo deli med soavtorle na naslednjl naiin: avtor scenarlja 25Vo,

reiiser 25olo, direktor fotografije 25%, skladatelj 25%. Ce bi bila v danem primeru avtorja scenarija dva, prerrne vsak 12,50ry! (25%/2) celohega
avtoGkega honorarja za definirdno uporabo avdiovizualnih del pri radiodifuzni retsansrnisiii avdiovizualnih del.
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Upraviienci

4. tlen

Upravidenci do zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil za tonsko ali vizualno snemanje
so tisti soavtorji, izvajalci in filmski producenti, ki so sodelovali pri nastanku
avdiovizualnega dela, za katere so bila zbrana nadomestila (v nadaljevanju Upraviaenci), in
ki so v obdobju petih let po zakljutku obratunskega obdobja, v katerem so bila ta
nadomestila zbrana, Zavodu posredovali podatke, potrebne za izpladilo, kakor tudi tisti
Upravitenci, ki jih Zavod zastopa na podlagi pogodb in sporazumov, sklenjenih z drugimi
koleKivnimi organizacijami ali zdruZenji.

Zavod bo upravidencem izplatal avtorske honorade in nadomestila, ki v skupnem znesku
presegajo najniZji znesek, pri katerem je glede na stro5ke izplaiila 5e stroSkovno
utemeljeno izplaiilo honorarjev in nadomestil upravidencem (v nadaljevanju cenzus), niZje
zneske od cenzusa pa le pod pogoji, ki jih doloda statut.

Neznani upraviienci

5. dlen

Zavod zbrane avtorske honorarje in nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje
Upravidencev, ki Zavodu niso posredovali podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogode v
skladu z veljavno zakonodajo opraviti izpladilo, ali za katere ni bilo mogode pridobiti druge,
za izplatilo potrebne dokumentacije ali pa jih Zavod ne zastopa na podlagi pogodbe ali

sporazuma, sklenjenega z drugo kolektivno organizacijo ali zdruZenjem, rezervira za

obdobje petih let po zakljudku obraiunskega obdobja, v katerem so bili avtorski honorarji
in nadomestila za tonsko in vizualno snemanje zbrana,

Ko od rezervacije iz prejinjega odstavka poteie vei kot polnih pet let, steto od zakljudka
obraiunskega leta, v katerem so bili aworski honorarji in nadomestila za tonsko in

vizualno snemanje zbtana, Zavod rezeruirani znesek avtorskih honorarjev in nadomestil
odvede v posebne sklade, kot so doloieni s Statutom Zavoda.

Delitev avtorskih honorarjev na podlagi definirane uporabe

6. ilen

V kolikor je ugotovljeno, katera avdiovizualna dela so bila uporabljena (1. odstavek 3.

dlena tega pravilnika), se konkreten avtorski honorar, pobran za njihovo uporabo,
proporcionalno razdeli med ta avdiovizualna dela glede na neodvisno izmerjeno povpredno

letno gledanost radiodifuznega programa, v katerega sporedu je bilo posamezno

avdiovizualno delo predvajano, Stevilo minut njihovega individualnega trajanja in glede na
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Stevilo priobiitev posameznega avdiovizualnega dela v sporedu uporabnika oz.
pridobljenih sporedov radiodifuznih organizacij, katerega nadomestilo se na opisani naiin
deli.

Izrafun (proporcionalna delitev avtorskega honorarja glede na trajanje in Stevilo uporab
posameznega avdiovizualnega dela ter povpreino letno gledanost radiodifuznega
programa) se opravi za celotno obdobje v posameznem obratunskem obdobju, v katerem
je uporabnik avdiovizualno delo uporabil.

Trajanje avdiovizualnega dela se rafuna do minute natanino in se trajanje do vkljutno 30
sekund zaokroZuje navzdol, trajanje nad 30 sekund pa navzgor.

Tako dobljen aWorski honorar za posamezno avdiovizualno delo se nato razdeli v skladu z

dolotili 4. in 5. odstavka 3. ilena tega pravilnika, pri temer morebitni pozneje predloZena
pogodba ali sporazum, ki bi opredeljeval nadin drugadne deliWe med posameznimi

upravidenci, ne vpliva na izplaiila, opravljena pred njeno predloZitvijo. Zavod v takem
primeru ni dolZan obraiunati poraiunov med posameznimi upraviienci, razen ie ni napaka
v obraiunu na strani zavoda ali de se tako sporazumejo vsi upravifenci do nadomestila za
konkretno avdiovizualno delo, na katere se spremenjena oziroma drugatna delitev
honorarjev nanaSa.

Delitev nadomestil,
zbranih za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del

/. cten

Nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje se razdeli v skladu z doloiili 154. dlena ZASP

in 3. odstavka 3. dlena tega pravilnika, pri iemer se:
. nadomestila, ki pripadajo soavtorjem avdiovizualnega dela, pri5tevajo avtorskim

honorarjem za definirano uporabo proporcionalno glede na deleZe, ki jih
predstavljajo honorarji posameznega soavtorja avdiovizualnega dela v razmerju do
celotne delilne mase za definirano uporabo, katera se v posameznem obradunskem
obdobju, ki mora biti enako obraiunskemu obdobju, za katerega se obradunava
tudi nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del, izplada
soavtorjem avdiovizualnih del,

. nadomestila, ki pripadajo filmskim producentom, priStejejo atorskim honorarjem za
definirano uporabo proporcionalno glede na deleZe, ki jih predstavljajo avtorski
honorarji, ki jih prejmejo posamezni filmski producenti kot imetniki aworske pravice

v razmerju do celotne delilne mase za definirano uporabo, katera se v posameznem

obradunskem obdobju, ki mora biti enako obradunskemu obdobju, za katerega se
obradunava tudi nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del,
izplaia fi lmskim producentom,

. nadomestila, ki pripadajo ia/ajalcem, pa se razdelijo tako, da se:
o 50o/o nadomestil enakomerno razdeli med vse dlane skupiiine iauajalcev,
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o 50o/o nadomestil pa se enakomerno razdeli med izvajalce, katerih izvedbe so
bile uporabljene v avdiovizualnih delih, vkljudenih v delitev iz naslova
kabelske retransmisue avdiovizualnih del na podlagi definirane uporabe,

Re5evanje sporov med Upraviienci o deleiu avtorckih honorarjev in
nadomestil, ki jim pripadajo od posameznega avdiovizualnega dela

8. ilen

V kolikor pride med Upravidenci do spora o tem, v kaksnih deleZih ali na kak5en natin se

deli avtorski honorar za uporabo avdiovizualnega dela ali nadomestilo za tonsko ali
vizualno snemanje avdiovizualnega dela, pri nastanku katerega so sodelovali, Zavod
najvei za 6 mesecev ustavi delitev avtorskega honorarja ali nadomestil, ki se nanaSajo na
sporno avdiovizualno delo, s trenutkom, ko ga kateri od Upravidencev, ki izkaZe, da je
sodeloval pri nastanku spornega avdiovizualnega dela, pisno obvesti o sporu.

Zavod o obvestilu iz prej5njega odstavka obvesti vse druge Upravitence, ki so v zbirki
podatkov Zavoda vpisani kot Upravifenci do avtorskega honorarja ali nadomestila za

uporabo spornega avdiovizualnega dela, poleg tega pa obvestilo o sporu objavi tudi na
naiin, ki ga za posmezno kategorijo Upravidencev dolotijo njihove skupitine.

Upraviienci morajo Zavodu v 6 mesecih po prejemu obvestila predloZiti dogovor o deliWi
ali dokazilo o sproZiwi postopka, s katerim se zahteva doloiitev deleia pri deliWi
avtorskega honorarja ali nadomestila za sporno avdiovizualno delo, sicer Zavocl po preteku
roka iz tega odstavka nadaljuje z deliWijo avtorskega honorarja ali nadomestila za sporno
avdiovizualno delo glede na podatke, ki jih ima v svoji zbirki podatkov.

V kolikor predstavlja postopek iz prej5njega odstavka za doloditev deleZa pri delitvi
aworskega honorarja ali nadomestila sodni postopek, Zavod zadrZi delitev avtorskega
honorafa ali nadomestila za sporno avdiovizualno delo do predloZiwe pravnomoine sodne
odloibe, ki bo odlotila o zahtevku toinika, v kolikor pa ne gre za sodni postopek, pa bo
Zavod zadrlal delitev avtorskega honorarja ali nadomestila za sporno avdiovizualno delo
do predloZitve odlodiWe, ki bo zavezujoia za stranke spornega razmerja, vendar najvef za

18 mesecev od zaietka takega postopka, pri iemer kot das zadetka postopka Steje vloZitev
vloge, s katero se postopek zadne oz. sproZi.

Avtorski honorar ali nadomestilo za sporno avdiovizualno delo se izplata ob pli deliWi po

prenehanju ovir za izpladilo ali izteku rokov iz tega dlena, pri demer zastaralni roki za

terjawe za a*orske honorarje ali nadomestila za sporna avdiovizualna dela v dasu teka
rokov ali sodnega postopka iz tega dlena ne tedejo.
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Postopek deliWe avtorckih honorarjev in nadomestil

9. tlen

Zavod bo po izradunu vi5ine avtorskega honorarja in nadomestila, ki pripada vsakemu
posameznemu Upravidencu, vsem znanim Upravidencem iz 4, ilena tega pravilnika
posredoval specificirana obvestila, iz katerih bosta razvidna natin ugolavljanja dejanske
uporabe in obratun avtorskega honorarja oz. nadomestila, ki pripada posameznemu
upravitencu.

Po poteku rokov za pritoZbe vsem Upraviiencem, ki bodo za obdobje, za katerega se

opravlja delitev, prejeli avtorski honorar ali nadomestilo, najpozneje pa v 45 dneh po izdaji
obvestil iz prej5njega odstavka, bo Zavod Upravidencem izplafal nesporno vi5ino avtorskih
honorarjev ali nadomestil v skladu z obvestili iz prej5njega odstavka.

Obvestila iz prvega odstavka tega tlena se po5ljejo samo tistim znanim Upraviiencem, ki

so v posameznem obraiunskem obdobju upravideni do avtorskih honorarjev na podlagi

definirane uporabe avdiovizualnih del, pri nastanku katerih so po podatkih iz zbirke
podatkov Zavoda sodelovali.

Pravna sredsWa

10. tlen

V kolikor se posamezni Upraviienec ne strinja z viSino avtorskega honorarja ali
nadomestila, ki mu pripada v obraiunskem obdobju, za katerega se opravlja delitev, mora
pri Zavodu v roku 30 dni po prejemu obvestila iz prejSnjega ilena vloiiti pritoZbo, v kateri
mora navesti vse argumente in predloZiti tudi morebitna dokazila, s katerimi utemeljuje
oritoZbene navedbe.

PritoZbo in dokazila iz prejSnjega odstavka je potrebno vloZiti v zadostnem ftevilu za vse
ilane Sveta zavoda in Zavod. lz pritoZbe mora biti raanidno, kdo se pritoiuje, Stevilka
obvestila iz prvega odstavka 9. dlena tega pravilnika, kak5en je razlog Upravifendeve
pritoZbe in za katero avdiovizualno delo je obraiunani avtorski honorar ali nadomestilo
sporno. V kolikor iz pritoZbe ni razvidno, kateri aWorski honorar ali nadomestilo je sporno,
se Steie, da se Upravitenec pritoiuje zoper obraiune za vsa avdiovizualna dela, ki so
navedeni v obvestilu iz prvega odstavka f. ilena tega pravilnika. PritoZba mora biti
podpisana, v kolikor pa je vloZena preko pooblaStenca, pa mora biti pritoZbi priloZeno tudi
pooblastilo za zastopanje.
O pritoZbi odloia Svet zavoda, ki mora odbeitev sprejeti v 30 dneh po prejetju pritoZbe in

jo v pisni obliki posredovati Upravifencu,

V kolikor se Upravidenec ne strinja z odlofbo Sveta zavoda iz prejSnjega odstavka, lahko v
15 dneh po prejemu odlodbe iz prejSnjega odstavka pisno zahteva, da glede postopka za

doloiitev vi5ine avtorskega honorarja ali nadomestila, ki mu pripada, opravi nadzor
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Strokovni svet. Zahtevi iz tega odstavka ni dovoljeno prilagati novih dokazov ali navajati
novih dejstev, razen v primeru, ko Upravidenec izkale, da teh dejstev in dokazov brez
lastne krivde ni mogel navesti ali predloZiti Ze ob pritoZbi iz prvega odstavka tega tlena.

Zahtevo za nadzor iz prej5njega odstavka se vloZi pisno v zadostnem Stevilu iarodov in
prilog za vse Elane Strokovnega sveta in za Svet zavoda, glede formalnosti vloZitve pa se

uporabljajo pravila, dolodena za pritoibo.

Strokovni wet mora nadzor opraviti v 30 dneh po prejetju zahtevka in o tem Upravidencu

in Svetu zavoda izstaviti pisno odloaitev, ki je dokondna.

Roki za sprejem odloti$e, dolodeni s tem ilenom, se lahko podaljSajo, vendar.ne za vei
kot 30 dni, v kolikor sprejem odloiitev v osnovnem roku, doloienem s tem dlenom, ni

mogoda. O podalj5anju roka za sprejem odloiiwe mora organ, ki rok podaljsuje, pisno

obvestiti vloZnika pravnega sredstva.

Pritoibeni postoPek

11. Elen

Po prejemu pritoibe iz prvega odstavka 10, ilena strokovna sluZba Zavoda nemudoma

oOvbsti dlane Sveta Zavoda in jim na nadin, doloien s poslovnikom Sveta Zavoda,

posreduje pritoZbo s Prilogami.

Svet prepozne pritoZbe ali pritoZbe, ki jih je vloiila neupravidena oseba, zavrZe' Proti

sklepu o'zavrieniu ima vlo|nik pritoibe enaka pravna sredsfua kot v primeru odlodiWe o

pritoZbi.

Nepopolne vloge posreduje Svet Zavoda v dopolnitev vloZniku in mu postavi rok, v

kaierem ie potrebno pritoZ-bo dopolniti. V kolikor pritoinik vloge ne dopolni v postavljenem

roku se Steje pritoZba za umaknjeno, o iemer izda Svet Zavoda odloEbo, zoper katero

lahko pritoZnik vloZi zahtevo za nadzor iz prej5njega dlena.

PravoEasne pritoZbe, ki jih je vloZila upravidena oseba, Svet Zavoda obravnava na seji,

kateri lahko na izrecno pisno zahtevo prisos,Wujeta tudi prito2nik in njegov pooblaSienec'

12. flen

pritoZbo dlanom Sveta Zavoda predstavi predsednik Sveta Zavoda ali drugi flan Sveta

Zavoda, ki mu je bila glede na poslovnik Sveta Zavoda zadeva dodeljena v poroianje,

Po predstavipi pritoZbe sledi razprava, v kateri lahko sodeluje tudi pritoinik ali njegov

poo'blaldenec, v kolikor mu predsednik Sveta Zavoda ali tlan Sveta Zavoda, ki v primeru
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odsotnosti predsednika Sveta Zavoda vodi sejo, v sklopu procesnega vodsWa tega izrecno
ne prepove,

Po opravljeni razpravi in izvedenem dokaznem postopku Svet Zavoda glasuje o pritoZbi, pri
iemer je odloiitev sprejeta, Ee zanjo glasuje veiina dlanov Sveta Zavoda, pri temer lahko
Svet Zavoda v primeru odsotnosti dveh ali vef dlanov Sveta Zavoda odlodi tudi, da se
glasovanje ne opravi na seji, ampak korespondenfno v skladu s poslovnikom Sveta
Zavoda.

Svet Zavoda lahko:

- v celoti ali delno ugodi pritoZbi in spremeni obvestilo iz 1, odstavka f. ilena tega
pravilnika,

- v celoti ali delno ugodi pritoZbi in v delu, v katerem je ugodil pritoZbi, razveljavi
obvestilo iz 1. odstavka 9. dlena tega pravilnika in v tem delu vrne zadevo v
ponovno obravnavo strokovni sluZbi,

- zavrne pritoibo in potrdi obvestilo iz 1. odstavka 9. dlena tega pravilnika.

Postopek v zahtevi za opravo nadzora

13. ilen

Zoper odlodbe Sveta Zavoda je v primerih, ko tako doloia ta pravilnik, dovoljena vloZitev
zahteve za opravo nadzora, iz katere mora biti razvidno kdo vlaga zahtevo za opravo
nadzora, naveden in obrazloZen mora biti razlog in utemeljitev zahteve za opravo nadzora
ter priloZeno obvestilo iz 1. odstavka 9. dlena tega pravilnika in odloiba Sveta Zavoda iz
12. dlena tega pravilnika.

O pravoiasnih in popolnih zahtevah za opravo nadzora, ki jih je vloZila upraviiena oseba,
Svet Zavoda preko strokovne sluibe Zavoda nemudoma in v skladu s poslovnikom
Strokovnega weta obvesti vse tlane Strokovnega sveta.

Nepopolne vloge posreduje Svet Zavoda v dopolnitev vloZniku in mu postavi rok, v
katerem je potrebno zahtevo za opravo nadzora dopolniti. V kolikor pritoZnik vloge ne
dopolni v postavljenem roku se Steje zahteva za opravo nadzora za umaknjeno, o demer
izda Svet Zavoda odlodbo, zoper katero lahko pritoZnik vloZi pritoZbo, vendar samo v
obsegu, ki se nanaia na dejswo pravoiasne dopolnitve vloge.

Prepozne zahteve za opravo nadzora ali zahteve za opravo nadzora, ki jih je vloZila
neupravidena oseba, Svet Zavoda zavrle. Proti sklepu o zavrienju ima vloZnik zahteve za

opravo nadzora moZnost vloiitve pritoibe, vendar samo v obsegu, ki se nanaia na dejstvo
pravodasne vloiitve zahteve za opravo nadzora ali upraviEenosti osebe, ki je vloZila
zahtevo za ooravo nadzora.
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O pritoZbah iz trelega in detrtega odstavka tega dlena, ki jih mora vloinik v zadostnem
Stevilu iz petega odstavka 10, ebna tega pravilnika vloZiti v roku 8 dni in jim priloiiti tudi
zavrZeno zahtevo za opravo nadzora, odlota Strokovni wet, ki lahko:

- pritoZbi ugodi in odloii o zahtevi za opravo nadzora,

- pritoZbo zavrne, s iimer je postopek s pravnimi sredsNi konian.

14. dlen

Za potek postopka obravnavanja pravotasne in popolne zahteve za opravo nadzora, ki jih
je vloiila upraviEena oseba, se tudi pri Strokovnem svetu smiselno uporabljajo dolofila za
potek postopka za obravnavanje pritoibe iz 12. flena tega pravilnika.

Strokovni svet lahko:

- v celoti ali delno ugodi zahtevi za opravo nadzora, razveljavi odlotitev Sveta Zavoda
in spremeni obvestilo iz 1. odstavka 9, dlena tega pravilnika,

- v celoti ali delno ugodi zahtevi za opravo nadzora in v delu, v katerem je ugodil
zahtevi za opravo nadzora, vrne zadevo Svetu Zavoda v ponovno obravnavo, lahko
pa v delu, v katerem je ugodilo zahtevi za opravo nadzora, razveljavi odloditev
Sveta Zavoda in obvestilo iz 1. odstavka 9. ilena tega pravilnika in v tem delu vrne
zadevo v ponovno obravnavo strokovni sluZbi,

- zavrne zahtevo za opravo nadzora in potrdi odlotitev Sveta Zavoda.

Prehodna in konEna doloiba

15. tlen

Avtorski honorarji za uporabo avdiovizualnih del v primeru kabelske retransmisfe, kakor
tudi nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, zbrana pred zadetkom veljave tega
pravilnika, se delijo med posamezne skupine imetnikov pravic na podlagi dolotil ZASP o
deliWi nadomestil zbranih za privatno in drugo lastno reproduciranje, delitev med imetnike
pravic posamezne skupStine pa se opravi v skladu s sklepom vsake od skupitin.

16. ilen

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejetja.
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V Ljubljani, dne 2. 6. 2010

predsednik Sveta Zavoda, l.r,


