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LETNO POROČILO O DELU SVETA ZA AVTORSKO PRAVO 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

 
Svet za avtorsko pravo (v nadaljevanju: Svet) v sestavi Mojca Mlakar (predsednica), Borut Bernik Bogataj (do 16. maja 2014), Aleksandra Janežič, 
Igor Kulašić  ter Marko Zupančič (člani) je v letu 2014 obravnaval sledeče zadeve: 
 

Številka zadeve Vložnik Zadeva Stanje zadeve 
 

2012 
31229-1/2012 / splošne zadeve Sveta tekoča obravnava 
31229-2/2012 Združenje kabelskih operaterjev 

Slovenije GIZ, Ljubljana 
zahteva za določitev primerne 

tarife in tarife za čas postopka pred 

Svetom 
 

v teku 

31229-5/2013  / splošne zadeve Sveta zaključena 
2014 

31229-1/2014 Vložnik zahteva za določitev primerne 

tarife, tarife za čas postopka pred 
Svetom ter rešitev drugih spornih 
vprašanj v zvezi s skupnim 
sporazumom 

v teku 

31229-2/2014 Trgovinska zbornica Slovenije, 
Ljubljana 

zahteva za določitev primerne 

tarife in tarife za čas postopka 
pred Svetom 

odločba izdana; 
odločba objavljena na spletni 

strani Urada Republike 
Slovenije za intelektualno 

lastnino 

31229-3/2014 Prosilec (pravna oseba) odgovor na elektronsko vlogo zaključena 
 
 

31229-4/2014 Vložnik zahteva za odločitev o spornem 
vprašanju v zvezi s skupnim 
sporazumom 
 

odločba izdana; 
odločba objavljena na spletni 

strani Urada Republike 
Slovenije za intelektualno 

lastnino 
31229-5/2014 Prosilec (fizična oseba) zahteva za dostop do informacij 

javnega značaja 
zaključena 



2 

 

31229-6/2014 Prosilec (pravna oseba) odgovor na elektronsko vlogo zaključena 
31229-7/2014 Prosilec (pravna oseba) zahteva za dostop do informacij 

javnega značaja 
zaključena 

 

31229-8/2014 / splošne zadeve Sveta zaključena 
31229-9/2014 / poročilo o delu Sveta od 7. 3. 

2012 - 29. 5. 2014 
zaključena 

31229-10/2014 Prosilec (pravna oseba) splošne zadeve Sveta zaključena 
Seje: 
Svet je imel 12 rednih sej na svojem sedežu in sicer: 

 eno v mesecu marcu (18. 3. 2014), 
 dve v mesecu  aprilu (8. 4. 2014, 24. 4. 2014),   
 eno v mesecu maju (20. 5. 2014), 
 eno v mesecu juniju (30. 6. 2014), 
 eno v mesecu juliju (15. 7. 2014), 
 eno v mesecu  avgustu (27. 8. 2014), 
 eno v mesecu septembru (23. 9. 2014), 
 eno v mesecu oktobru (14. 10. 2014), 
 eno v mesecu novembru (7. 11. 2014) in 
 dve v mesecu  decembru (2. 12. 2014, 19. 12. 2014) 

 ter številne korespondenčne seje. 
 
Objave: 

 Svet je ob svetovnem dnevu intelektualne lastnine objavil na spletni strani Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije javni poziv 
z dne 15. 4. 2014; 

 Svet je 15. 7. 2014 objavil na spletni strani Urada za intelektualno lastnino RS poročilo o svojem delu v času od 7. 3. 2012 - 29. 5. 2014; 
 Svet je objavil na spletni strani Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije odločbo v zadevi številka 31229-4/2014 z dne 14. 10. 

2014. 
 

 
Ljubljana, 17. 2. 2015                                                               Predsednica Sveta za avtorsko pravo: Mojca Mlakar 
 
 
 

 


