Na podlagi trinajstega odstavka 5. člena in 8. alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o
ustanovitvi Javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03, 96/11,
12/13, 53/13 in 59/13 – popr.) sprejema direktor naslednji

PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
POGOJIH NAJEMA IN STORITEV JAVNEGA ZAVODA FILMSKI STUDIO VIBA
FILM LJUBLJANA

1. člen
V Pravilniku o pogojih najema in storitev javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana se
4. člen spremeni tako, da v celoti glasi:

4. člen
Viba film omogoča urni, dnevni ali tedenski najem storitev na podlagi cen, določenih v ceniku.
Za koledarski teden (najem od 5 do 7 dni) neprekinjenega najema znaša najemnina 4 - kratnik
dnevne cene:
-

za svetlobno tehniko,

-

za fundus garderobe ter rekvizitov.

Za koledarski teden (najem od 5 do 7 dni) neprekinjenega najema znaša najemnina 3 - kratnik
dnevne cene :
-

za snemalno, scensko in tonsko tehniko.

Najem produkcijskih in drugih prostorskih kapacitet se obračunava dnevno po dejanskem številu
dni najema.
Najem post produkcijskih kapacitet se obračunava na uro oziroma izmeno.
Če najem posameznih kapacitet ali storitev ni določen v ceniku (npr. delni najem tehnike, najem
nerabne tehnike ali rekvizitov ipd.), se cena določi glede na okoliščine posameznega najema:
npr. upoštevajoč sorazmerje med obsegom najema, sorodni najem, ki je naveden v ceniku,
preostala funkcionalnost tehnike ipd. Proti kritju materialnih stroškov najema je možen tudi
brezplačni najem nerabne tehnike, garderobe ali rekvizitov.

2. člen
Ostali členi Pravilnika o pogojih najema in storitev, ki se s predmetnim pravilnikom ne
spreminjajo, ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen
Za vse pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo določila Pravilnika
o pogojih najema in storitev z dne 15. 4. 2015.
4. člen
Ta pravilnik se objavi na spletni strani Viba filma in začne veljati 1. 7. 2016.
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