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Skupščina AIPA, k.o. (v nadaljevanju AIPA), je na svoji skupščini dne 6.10.2017 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 

(namen Pravil) 

 

Ta Pravila določajo stroške poslovanja AIPA za vse kategorije imetnikov pravic in za vse 

njihove pravice, za katere AIPA zbira avtorske honorarje in nadomestila na podlagi določb 

Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske 

in sorodnih pravic (ZKUASP) ter dovoljenj Urada RS za intelektualno lastnino. 

 

2. 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; 

 odvetniški stroški; 

 stroški informacijske tehnologije; 

 stroški dela; 

 stroški zunanjih izvajalcev in 

 drugi stroški poslovanja 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.  

 

AIPA najmanj enkrat letno vsakemu imetniku pravic, ki mu je avtorski honorar dodelila ali 

izplačala, posreduje informacije o odbitkih povezanih s stroški poslovanja. 

 

 

 

 

 

 

3. člen 

(najvišji dovoljeni odstotek stroškov poslovanja) 
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Stroški poslovanja AIPA glede na zbrane avtorske honorarje in prihodke, pridobljene iz 

bančnih depozitov ne smejo presegati 35 % zbranih avtorskih honorarjev in prihodkov, 

pridobljenih iz bančnih depozitov. 

 

4. člen 

(sporazumi o zastopanju) 

 

Če AIPA upravlja avtorsko pravico na podlagi sporazuma o zastopanju s tujo kolektivno 

organizacijo, mora imetnika te pravice glede stroškov poslovanja obravnavati enako kot 

svojega člana. 

 

AIPA lahko od zbranih avtorskih honorarjev v okviru sporazuma o zastopanju odšteje le stroške 

poslovanja, če sporazum o zastopanju določa, pa tudi odbitke za namenske sklade. 

 

AIPA najmanj enkrat letno v elektronski obliki tujim kolektivnim organizacijam, v imenu katerih 

upravlja pravice na podlagi sporazuma o zastopanju, posreduje informacije o odbitkih 

povezanih s stroški poslovanja. 

 

5. 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 

drugo kolektivno organizacijo, lahko prihodek iz teh nalog nameni le za znižanje stroškov 

poslovanja.  

 

6. člen 

 

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 6.10.2017 

 


