
Skup56ina AIPA, k.o. (v nadaljevanju AIPA), je na svoji skupsdini dne 6'11'2O1|7 na podlagl

dofo6il 3. afinele 1. odstavka 25. dena Zakona o kolektivnem upravlianju avtorske in sorodnih

pravic (ZKUASP) sprejela naslednja

PRAVIIA O STROSKIH POSLOVAT.IJA

l. 6len

Posamezni izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imaio naslednji pomen:

- izraz )avtorski honorar( se v teh pravilih uporablja kot enotni izJaz a pdtrodke U

naslorra uporabe avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic;

- Iaazl )avtorska pravica(, >sorodne pravice(, )avtorsko delo( in )predmet sorodne

pravice< lmajo isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;

- izraz >avtorska pravica< se v teh pravilih uporab|ja kot enotni lzraz za avtorsko in

sorodne pravice;
- izraz ravtorsko delo( s€ v teh pravilih uporablja kot erptni izraz za avtorsko delo in

predmet sorodne pravice;

- izaz >pravilno nadomestilo( ima isti pornen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in

sorodne pravice;
- izazi )soavtor avdiovizualnega dela(, )avtor prispevka k avdiovizualnem d6lu( in

rizvajalec( ter >filmski producsnt( imajo isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in

sorcdno pravice;
- TZKUASP< je zakon o kolektivnem upmvljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list

RS,51 6U16);
- )ZASP( je Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS,5L 16/07 - uradno

predi5deno besedilo, 68V08, 110/13, 56/15 in 6g16 - ZKUASP);
- lzraz )imetnik oziroma imet|ica pravic (v nadaunjem besedilu: imetnik pravic)( je

avtor olroma avtorica, lzvajalec ozlroma zvajalka; filmski producent RTV

organizacija, in vsaka druga os€ba, razen kolektivne organizacije, na katero so bile z
zakonom, pogodbo ali drugim pravnim poslom prenesene posamidne materialne

avtorske pravlce in druge pravice avtorja ali sorodne pravlce, ali ki je na podlagi

pogodbe ali drugega pravnega posla ali zakona upraviEena do avbrskega honorarja;

- kraz >pristojni organ( je Urad Republike Slovenije za intelektualno lashino;
- lzraz )register( je register na po'dlagl zakona, kl ureja statusno obliko pravne os€be,

ki je kolehivna organizacija;
- izmz rrepertoaK je seznam avtorskih del, na katerlh kolektivna organizacija ali

neodvisni subjeK upravljanja upravlja avtorske pravice;

- Uraz .}fuia kolektivna organizacija( je kolektivna organizacija, ki nima sedeia ali
podruZnice v Republiki Sloveniji;

- izraz )spletrto mesto( je zakljudena mnoiica pomensko povezanih javno dostopnih
splehih strani.

Vsi izrazi uporabljeni v teh pravilih, ki so izra:eni v mo5ki obliki, veljajo tudi za Zensko obliko
zapiSa.
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2. dton
(namen pravil)

Ta pra

njihove ^^ll T ":" kategortje imetnikov pravic in za vsezKUAs avtorske honorarje na podtagi doroeu zasp,ii

S. dten
(stro5ki posfovanJa)

,str.oskr 
posrovanja so stro.ki ArpA, ki so nastari z ustreznim irkije v korist imehikom pravic, in 

"o 
n.,j* poilb;,;,;1il: ff:fr]$ XifiijanJem 

AIPA,

Stroski postovanja so:

- slroski, povezani z zbirt- srro.ki, povezani z dJtilj;liKH[::ffiffi [::iHl',,- stroski nagrad, sejnin in pla6;
- odvehiSki s0o5ki;

- stroskilnfomacijsketehnologije;

- stroskidela:

- stro5ki zunanjih izvajalcev in- 
ll.flr"H;Ir*tovanja 

AtpA, ki so podrobneje opredeUeni v ternem finandnem

strokovna sluzba AIPA najmanj enkrat lelno vsakemu imetniku pravic, ki mu je avtorskl

;:fit#r"o.t"'u" 
ali izptadala, posreduje informacije o-ilor*t, povezanih s sroSkl

4. Clen

flJilfl,:H5#slovanja 
lodeno po v€ti avtorkih pravic in vrsri uporab€, za rrsako



Stroski namenskih skladov bremenijo namenski sklad, na katerega se nanasajo. Skupni
stro5ki namenskih skladov bremenijo vse namenske sklade v sorazmemih delezih glede na

sredstva skladov.

5. 6len
(stroSki nagrad, sejnln in plaE)

O prejemkih, odpravnini ter drugih denarnih in nedenamih ugodnostih direKorja AIPA odloda

nadzomi odbor s sklepom. Predsednik nadzomega odbora z dlreKorjem AIPA sklene
pogodbo o zaposliM, skladno s sprejetimi sklepi nadzomega odbora.

Clani nadzomega o.dbog so za delg lrq 's!)jah. rylgz-qTgge od_gora upByr*ni do sejnine in do
nagrade za delo v nadzomem odboru. Vi$ino nagrade in sejnine doloEi skupddina s sklepom.

Nagrada za delo v nadzomem odboru se 6lanu nadzomega odbora izplaEa na podlagi

imenovanja v funkcijo.

Sejnine se izpla€ajo na podlagi zaplsnika seje, ki ga predsednik nadzornega odbora predlozi

direKorju AIPA in k katerega izhaja prisotnost Elanov nadzornega odbora.

ee direKor AIPA ustanovi delovna telesa, komisije, strokovno-posvetovalna telesa inlali
druge organe poslovodstva AIPA, so dlani takSnega delowega telesa za svoje delo
upraviEeni do pladila honorarja v viSini, ki ga direktor AIPA opredell s sklepom o imenovanju
all v pogodbi s Elanom delovnega telesa.

DireKor AIPA lahko za oprav[anje strokovnega in/ali adminisfafvnega dela z eno ali ved
osebami sklene pogodbe o zaposlitvi. Pri vi5ini plaEe mora direktor AIPA upo5tevati obseg in
zahtevnost dela, pladilo za primerljivo delo na trgu, de so taksni podatkl dostopni, ter
morebitne druge objektivne okoli56ine.

6. Elen
(naJvlsji dovoljeni odstotek stroskov posloyanfa)

Stro5ki poslovanja AIPA glede na zbrane avtorke honorade in prihodke, prldobljene iz
banenih depozitov za posamezp vrsto avtorske pravice in za posamezno poslovno leto, ne
smejo presegati 35 % zbranih avtorskih honorarjev in prlhodkov, prldobljenih iz bancnih
depozitov za posamezno vrsto avtorske pravice In v posameznem poslovnem letu.

Ce se pred ali med poslovnim letom izkaZe, da bodo stroSki poslonanja presegli najviSji
dovoljeni odstotek stroskov poslovanja iz prejsnjega odstavka tEga dena, direKor AIPA
skupsdini predlaga, da dolodi nov najvi5ji odstotek dovoljenih stro5kov poslovanja. Direktor
Af PA mora predlog utemeljiti in nav€sti rcAoge, zaradJ katerih j€ potrebno zvi5anje najviSjega
dovoljenega odstotka stroskov poslovanja.



(opravtfanje aamlnbrauvnTo-rjlTo",n posrov za drugo k.o.)

UASp opravlja administrativno-tehniate
lz S. do 7. todke 1. odstavka 16. dena
hod€k iz teh nalog nameni le za zni:anje

8. dlen
(kondni dotodbt)

Ta Pravila so v skladu z 39. Elenom ZKUASP objavljena na spleE|em mestu AlpA.

Ta Pravila zadnejo veljati z dnem njihovega sprej€tja na skupsdini AtpA.

V Ljubfirni, dne 6.1 j.2017


