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Skupščina Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih 
del Slovenije, k.o. je na seji dne 18.12.2019 na podlagi šeste alineje 1. odstavka 25. člena 
Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (v nadaljevanju: ZKUASP) 
sprejela naslednja 
 
 

PRAVILA O STROŠKIH POSLOVANJA 
 
 

1. člen 
 
Skupščina potrjuje finančni načrt, ki ga v tekočem letu najmanj za prihodnje poslovno leto 
pripravi poslovodstvo (v nadaljevanju: direktor) Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, 
izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k.o. (v nadaljevanju: AIPA). 
 

2. člen 
 

AIPA mora stroške voditi na način, da lahko zadosti potrebam poročanja in sestave letnega 
poročila, kot ga določa ZKUASP. 
 

3. člen 
 

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. 
 

4. člen 
 
(1) AIPA vodi stroške poslovanja ločeno po vrsti avtorskih pravic in vrsti uporabe, za vsako 
poslovno leto posebej.  
 
(2) Skupne stroške, ki jih ni mogoče opredeliti po vrsti pravice, se lahko v sorazmernih deležih 
razporedi na že opredeljene stroške. 
 
(3) Stroški poslovanja v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravice do pravičnega nadomestila 
za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, 
bremenijo tisto kategorijo imetnikov pravic, na katero se posamezni strošek nanaša. Skupni 
stroški poslovanja, ki jih ni mogoče pripisati zgolj posamezni kategoriji imetnikov pravic (kot na 
primer: najemnina prostorov, nakup strojne opreme, itd), bremenijo v sorazmernih deležih vse 
kategorije imetnikov pravic. 
 
(4) Pravila o namenskih skladih vsebujejo določbe v zvezi s stroški delovanja namenskih 
skladov. 
 

5. člen 
 
(1) Če AIPA opravlja administrativno-tehnične naloge v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic 
za drugo kolektivno organizacijo, lahko prihodek iz teh nalog nameni le za znižanje stroškov 
poslovanja.  
 
(2) Stroški kolektivne organizacije se najprej poplačujejo iz prihodkov, pridobljenih z 
opravljanjem administrativno-tehničnih nalog za druge kolektivne organizacije, šele nato iz 
drugih virov. 
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6. člen 
 
(1) Člani nadzornega odbora so upravičeni do nagrade za delo v nadzornem odboru ter do 
sejnin. 
 
(2) Član nadzornega odbora je upravičen do nagrade za delo v nadzornem odboru od tistega 
meseca dalje, v katerem je nastopil v to funkcijo. 
 
(3) Sejnine se članom nadzornega odbora izplačajo glede na njihovo navzočnost na seji, na 
podlagi zapisnika seje, ki ga predsednik nadzornega odbora predloži direktorju AIPA. Za 
sodelovanje na korespondenčni seji člani nadzornega odbora niso upravičeni do sejnine.  
 
(4) Skupščina lahko določi, da pripadajo članom nadzornega odbora tudi nedenarne 
ugodnosti. 
 

7. člen 
 
Če direktor AIPA ustanovi delovna telesa, so člani takšnega delovnega telesa za svoje delo 
upravičeni do plačila v višini, ki ga direktor AIPA opredeli s sklepom o imenovanju ali v pogodbi 
s članom delovnega telesa.  
 

8. člen 
 
(1) Stroški poslovanja AIPA, v posameznem poslovnem letu, ne smejo presegati 35% vseh 
zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil ter prihodkov, pridobljenih iz bančnih depozitov v 
tem poslovnem letu. 
 
(2) 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 s sklepom določi drug najvišji odstotek dovoljenih stroškov poslovanja. 
Direktor AIPA mora predlog utemeljiti in navesti razloge, zaradi katerih je potrebno zvišanje 
najvišjega dovoljenega odstotka stroškov poslovanja ter predložiti spremenjen finančni načrt. 
 

9. člen 
 
Če dodeljenih avtorskih honorarjev in/ali nadomestil (znanemu upravičenemu imetniku pravic) 
AIPA glede na pravila o delitvi ne more izplačati, bo AIPA te avtorske honorarje in/ali 
nadomestila hranila na ločenem računu. Po preteku zastaralnih rokov za njihovo izplačilo, 
lahko skupščina AIPA odloči, da se ta sredstva namenijo za zmanjšanje stroškov poslovanja. 
 

10. člen 
 
S sprejemom teh pravil prenehajo veljati Pravila o stroških poslovanja z dne 10.7.2018. 
 

11. člen 
 
Ta pravila začnejo veljati z dnem njihovega sprejema na skupščini. 
 
 
V Ljubljani, dne 18.12.2019 
 


