Skupščina AIPA, k.o. (v nadaljevanju AIPA), je na svoji skupščini dne 10. 7. 2018 na podlagi
določil 3. alineje 1. odstavka 25. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih
pravic (ZKUASP) sprejela naslednja

PRAVILA O STROŠKIH POSLOVANJA
1. člen
Vsi izrazi uporabljeni v teh Pravilih, ki so izraženi v moški obliki, veljajo tudi za žensko obliko
zapisa.
Posamezni izrazi, uporabljeni v teh Pravilih, imajo naslednji pomen:
-

-

-

izraz »avtorski honorar« se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za prihodke iz
naslova uporabe avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic;
izrazi »avtorska pravica«, »sorodne pravice«, »avtorsko delo« in »predmet sorodne
pravice« imajo isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;
izraz »avtorska pravica« se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za avtorsko in
sorodne pravice;
izraz »avtorsko delo« se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za avtorsko delo in
predmet sorodne pravice, ki jih AIPA upravlja skladno z dovoljenjem pristojnega
organa;
izraz »pravično nadomestilo« ima isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne
pravice;
izrazi »soavtor avdiovizualnega dela«, »izvajalec« ter »filmski producent« imajo isti
pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;
»ZKUASP« je Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list
RS, št. 63/16);
»ZASP« je Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP);
izraz »imetnik oziroma imetnica pravic (v nadaljnjem besedilu: imetnik pravic)« je avtor
oziroma avtorica, izvajalec oziroma izvajalka, filmski producent, in vsaka druga oseba,
razen kolektivne organizacije, na katero so bile z zakonom, pogodbo ali drugim pravnim
poslom prenesene posamične materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja ali
sorodne pravice, ali ki je na podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla ali zakona
upravičena do avtorskega honorarja;
izraz »pristojni organ« je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino;
izraz »register« je register na podlagi zakona, ki ureja statusno obliko pravne osebe, ki
je kolektivna organizacija;
izraz »repertoar« je seznam avtorskih del, na katerih kolektivna organizacija ali
neodvisni subjekt upravljanja upravlja avtorske pravice;
izraz »spletno mesto« je zaključena množica pomensko povezanih javno dostopnih
spletnih strani.
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2. člen
(namen Pravil)
Ta Pravila določajo stroške poslovanja AIPA za vse kategorije imetnikov pravic in za vse
njihove pravice, za katere AIPA zbira avtorske honorarje na podlagi določb ZASP in ZKUASP
ter dovoljenj pristojnega organa.
3. člen
(stroški poslovanja)
Stroški poslovanja so stroški AIPA, ki so nastali z ustreznim in razumnim upravljanjem AIPA,
ki je v korist imetnikom pravic, in so nujno potrebni za izvajanje dejavnosti AIPA.
Stroški poslovanja so:
 stroški, povezani z zbiranjem avtorskih honorarjev in nadomestil;
 stroški, povezani z delitvijo avtorskih honorarjev in nadomestil;
 stroški nagrad, sejnin in plač;
 odvetniški stroški;
 stroški informacijske tehnologije;
 stroški dela;
 stroški zunanjih izvajalcev in
 drugi stroški poslovanja AIPA, ki so podrobneje opredeljeni v letnem finančnem
načrtu AIPA.
Vsi stroški poslovanja morajo biti razumni in v skladu s pravili o stroških poslovanja, pri čemer
morajo biti stroški poslovanja utemeljeni in dokumentirani. Za utemeljene in dokumentirane
stroške skladno s temi Pravili veljajo stroški poslovanja, kot so opredeljeni v letnem finančnem
načrtu, ki ga je sprejela in potrdila skupščina AIPA.
Direktor oziroma po njegovem pooblastilu strokovna služba AIPA najmanj enkrat letno
vsakemu imetniku pravic, ki mu je avtorski honorar dodelila ali izplačala, posreduje informacije
o odbitkih povezanih s stroški poslovanja.
4. člen
AIPA vodi stroške poslovanja ločeno po vrsti avtorskih pravic in vrsti uporabe, za vsako
poslovno leto posebej.
Stroški poslovanja bremenijo avtorske honorarje in prihodke, pridobljene iz bančnih depozitov
tiste kategorije imetnikov pravic, na katero se posamezni strošek nanaša. Skupni stroški
poslovanja, to so stroški poslovanja, ki jih ni mogoče jasno pripisati zgolj posamezni kategoriji
imetnikov pravic (na primer plača direktorja AIPA, plače zaposlenih, računalnikov ipd),
bremenijo avtorske honorarje in prihodke, pridobljene iz bančnih depozitov vseh kategorij
imetnikov pravic v sorazmernih deležih glede na vse zbrane avtorske honorarje in prihodke,
pridobljene iz bančnih depozitov vseh kategorij imetnikov pravic.
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Stroški namenskih skladov bremenijo namenski sklad, na katerega se nanašajo. Skupni stroški
namenskih skladov bremenijo vse namenske sklade v sorazmernih deležih glede na sredstva
skladov.
5. člen
(stroški nagrad, sejnin in plač)
O prejemkih, odpravnini ter drugih denarnih in nedenarnih ugodnostih direktorja AIPA odloča
nadzorni odbor s sklepom. Predsednik nadzornega odbora z direktorjem AIPA sklene pogodbo
o zaposlitvi, skladno s sprejetimi sklepi nadzornega odbora.
Člani nadzornega odbora so za delo na sejah nadzornega odbora upravičeni do sejnine in do
nagrade za delo v nadzornem odboru. Višino nagrade in sejnine določi skupščina s sklepom.
Nagrada za delo v nadzornem odboru se članu nadzornega odbora izplača na podlagi
imenovanja v funkcijo.
Sejnine se izplačajo na podlagi zapisnika seje, ki ga predsednik nadzornega odbora predloži
direktorju AIPA in iz katerega izhaja prisotnost članov nadzornega odbora.
Če direktor AIPA ustanovi delovna telesa, komisije, strokovno-posvetovalna telesa in/ali druge
organe poslovodstva AIPA, so člani takšnega delovnega telesa za svoje delo upravičeni do
plačila honorarja v višini, ki ga direktor AIPA opredeli s sklepom o imenovanju ali v pogodbi s
članom delovnega telesa.
Direktor AIPA lahko za opravljanje strokovnega in/ali administrativnega dela z eno ali več
osebami sklene pogodbo o zaposlitvi. Pri višini plače mora direktor AIPA upoštevati obseg in
zahtevnost dela, plačilo za primerljivo delo na trgu, če so takšni podatki dostopni, ter morebitne
druge objektivne okoliščine.
6. člen
(najvišji dovoljeni odstotek stroškov poslovanja)
Stroški poslovanja AIPA glede na zbrane avtorske honorarje in prihodke, pridobljene iz
bančnih depozitov za posamezno vrsto avtorske pravice in za posamezno poslovno leto, ne
smejo presegati 35 % zbranih avtorskih honorarjev in prihodkov, pridobljenih iz bančnih
depozitov za posamezno vrsto avtorske pravice in v posameznem poslovnem letu.
Če se pred ali med poslovnim letom izkaže, da bodo stroški poslovanja presegli najvišji
dovoljeni odstotek stroškov poslovanja iz prejšnjega odstavka tega člena, direktor AIPA
skupščini predlaga, da določi nov najvišji odstotek dovoljenih stroškov poslovanja. Direktor
AIPA mora predlog utemeljiti in navesti razloge, zaradi katerih je potrebno zvišanje najvišjega
dovoljenega odstotka stroškov poslovanja.
7. člen
(opravljanje administrativno-tehničnih poslov za drugo k.o.)
Če AIPA v skladu z 2. odstavkom 16. člena ZKUASP opravlja administrativno-tehnične naloge
v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic iz 5. do 7. točke 1. odstavka 16. člena ZKUASP za
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drugo kolektivno organizacijo, lahko prihodek iz teh nalog nameni le za znižanje stroškov
poslovanja.
8. člen
(končni določbi)
Ta Pravila so v skladu z 39. členom ZKUASP objavljena na spletnem mestu AIPA.
Ta Pravila začnejo veljati z dnem njihovega sprejetja na skupščini AIPA.
V Ljubljani, dne 10. 7. 2018
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