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1. SPOROČILO DIREKTORJA

Iskreno − ob vstopu v leto 2020 sem si dejal: To 
bo eno tako krasno jubilejno leto, polno pozitive, 
z osrednjim mednarodnim dogodkom pozno 
jeseni, ko bomo v Ljubljani na večdnevnem 
slavnostnem simpoziju ob 10-letnici AIPA 
gostili predstavnike vseh mednarodnih krovnih 
organizacij. Temelj za tak optimizem ob nastopu 
leta 2020 so dajali zlasti poslovni rezultati v 
letu pred tem, stabilni prihodki in po desetletju 
vzpostavljen sistem zbiranja nadomestil iz 
privatnega reproduciranja.

Bolj se ne bi mogel motiti. 

Epidemija covid-19 je močno zarezala tako v 
zasebno kot poslovno življenje. Dobesedno čez 
noč smo bili prisiljeni osvojiti nove načine dela in 
komunikacije.

V ospredje je izrazito stopila potreba po 
prilagodljivosti in AIPA na srečo z njo ni imela 
težav, saj smo se v desetih letih spoprijeli s 
kar nekaj izzivi − nekateri bi morda celo rekli 
krizami −, vse pa smo (zaenkrat) uspešno 
prebrodili. Ključni skupni imenovalec uspešnega 
premagovanja kriz, ki ga lahko izpostavim 
na AIPA, sta zaupanje in sodelovanje 
med zaposlenimi ter med nadzorniki in 
poslovodstvom. Veseli me, da ima prav to dvoje 
AIPA zapisano globoko v svojem DNK.

Epidemija covid-19 je povzročila krizo (še zdaleč 
ne zgolj gospodarske), ta pa je razkrila, da tista 
podjetja, ki imajo osredotočene zaposlene, 
zmožne opraviti kritičen razmislek na podlagi 
strokovnih znanj, in ki svojim zaposlenim zaupajo 
brez vsakodnevnega »štempljanja«, s prehodom 
na nov način dela sploh niso imela težav.
Ker na AIPA stavimo na pozitivno komunikacijo 
in ker že od leta 2010 gradimo na zaupanju med 
deležniki, smo se že po tednu ali dveh navadili 
na novo realnost. Rezultati so tu in govorijo sami 
zase. Za nami je (še eno) rekordno leto.
Verjamem, da bo enkrat tudi epidemija covid-19 
za nami, prav tako pa sem prepričan, da delo in 
procesi nikoli več ne bodo taki, kot so bili pred 
letom 2020. Dvoje, kar bo prav gotovo ostalo, je: 
precej več dela od doma oz. na daljavo ter veliko 
manj potovanj in sestankov v živo. In upam, da 
bo ostal tudi prej omenjeni zapis v DNK.

Hkrati verjamem, da bomo v prihodnje bolj cenili 
tiste trenutke, ko se bomo imeli možnost srečati 
osebno.

Vse dobro do prvega snidenja vam želim,

Gregor Štibernik
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2. OSNOVNI PODATKI O AIPA

OPIS STATUSNE OBLIKE IN NAČINA UPRAVLJANJA 
TER NADZORA KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE

2.1

AIPA, K. O.
ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 
AVTORJEV, IZVAJALCEV IN PRODUCENTOV 
AVDIOVIZUALNIH DEL SLOVENIJE, K. O.

Glavni cilj 
in dejavnost 
kolektivne 
organizacije 
sta kolektivno 
uveljavljanje in 
zaščita pravic 
avtorjev, izvajalcev 
in producentov 
avdiovizualnih del.

DEJAVNOST: 
94.990  
DEJAVNOST DRUGJE NERAZVRŠČENIH 
ČLANSKIH ORGANIZACIJ.

ZAVOD USTANOVLJEN 22. 6. 2007 | VPISAN V SODNI REGISTER 31. 12. 2007

Za urejanje tega področja je AIPA Urad RS za 
intelektualno lastnino na podlagi Zakona o 
avtorski in sorodnih pravicah izdal dovoljenje 
št.31227-1/2008-129 z dne 11. 10. 2010

AIPA KOLEKTIVNO UPRAVLJA PRAVICE:
1. za soavtorje avdiovizualnih del, tj. avtorja priredbe, pisca scenarija, 
avtorja dialogov, direktorja fotografije, glavnega režiserja, 
skladatelja filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za uporabo v 
avdiovizualnem delu, in glavnega animatorja, če je animacija bistven 
element v avdiovizualnem delu: pravico do pravičnega nadomestila 
za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del, ki se izvrši pod 
pogoji privatne ali druge lastne uporabe;
pravico radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske retransmisije 
avdiovizualnih del.
2. za izvajalce, katerih izvedbe so uporabljene v avdiovizualnih delih:
pravico do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje 
njihovih izvedb v avdiovizualnih delih, ki se izvrši pod pogoji privatne 
ali druge lastne uporabe.

3. za filmske producente: pravico do pravičnega nadomestila za 
tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del na videogramih, ki se 
izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe.

AIPA, k. o. 
sedež: Ljubljana  
poslovni naslov: Dvořakova ulica 5, Ljubljana  
matična številka: 2346907000  
davčna številka: SI93521812

ORGANI UPRAVLJANJA AIPA

SKUPŠČINA POSLOVODSTVO NADZORNI ODBOR

833 članov

SOAVTORJI AV DEL

IZVAJALCI

FILMSKI PRODUCENTI

Gregor Štibernik, 
direktor 6 članov

Nadzorni odbor je 26. 10. 2017 
imenoval poslovodstvo.

Skupščina je 6. 10. 2017 (filmski producenti), 
20. 6. 2019 (soavtorji) in 16. 7. 2020 (izvajalci) 

na podlagi statuta imenovala člane 
nadzornega odbora.



\ 7 \

NALOGE AIPA

dovoljuje uporabo del iz 
repertoarja varovanih del 
pod podobnimi pogoji za 
podobne vrste uporabe

obvešča uporabnike o višini 
avtorskih honorarjev, ki jih predlaga, 
in sklepa z njimi sporazume o 
pogojih uporabe varovanih del

objavlja tarife 
za plačilo 
avtorskih 
honorarjev

sklepa sporazume 
s tujimi 
kolektivnimi 
organizacijami

nadzoruje 
uporabo del 
iz repertoarja

dodeljuje in izplačuje 
zbrana sredstva imetnikom 
pravic v skladu z vnaprej 
določenimi pravili delitve

sprejema pooblastila za upravljanje avtorske in 
sorodnih pravic od soavtorjev avdiovizualnih del, 
od izvajalcev, katerih izvedbe so bile uporabljene v 
avdiovizualnih delih, in od filmskih producentov

uveljavlja varstvo avtorske in 
sorodnih pravic na 
avdiovizualnih delih pred sodišči 
in drugimi državnimi organi

terja plačila 
avtorskih 
honorarjev/
nadomestil

ORGANI UPRAVLJANJA AIPA

SKUPŠČINA POSLOVODSTVO NADZORNI ODBOR

833 članov

SOAVTORJI AV DEL

IZVAJALCI

FILMSKI PRODUCENTI

Gregor Štibernik, 
direktor 6 članov

Nadzorni odbor je 26. 10. 2017 
imenoval poslovodstvo.

Skupščina je 6. 10. 2017 (filmski producenti), 
20. 6. 2019 (soavtorji) in 16. 7. 2020 (izvajalci) 

na podlagi statuta imenovala člane 
nadzornega odbora.
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Nadzorni odbor
6 od 6 članov

Klemen Dvornik, predsednik

Ludvik Bagari

Katarina Čas Danijel Hočevar

Peter BratušaMatevž Luzar
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Zaposleni
8 od 8 zaposlenih

Gregor, Štibernik, direktor Peter Kep, vodja strokovnih služb

Andreja Kralj, vodja delitve nadomestil Špela Plazonik, vodja zbiranja nadomestil

Simon Bergant, razvijalec IT rešitev Simona Kos, vodja pisarne

Marjeta Čemažar, vodja prijav in dokumentacije Anita Mežnaršič, asistentka - prijave in dokumentacija
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2.2 POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  
V POSLOVNEM LETU 

Epidemija covid-19, ki je Slovenijo dosegla v 
začetku leta, je močno zarezala tudi v načrtovane 
aktivnosti − zlasti dogodke. Tako nam, žal, 
npr. ni uspelo izvesti težko pričakovanega 
tradicionalnega strokovnega srečanja, ki ga v 
sodelovanju z SAA in FERA redno organiziramo 
v začetku marca že vse od leta 2017. Ker se 
razmere vse do konca leta niso izboljšale, je bilo 
edino srečanje v živo (in še to v zelo omejenem 
obsegu) seja skupščine, ostale dogodke pa smo 
prenesli na splet.  

AIPA − 10 let

11. 10. 2020 je minilo 10 let od prejema dovoljenja 
za kolektivno upravljanje pravic avtorjev, izvajal-
cev in producentov avdiovizualnih del. 

12. 10. 2020 je potekala novinarska konferenca, 
na kateri so direktor Gregor Štibernik in člani 
AIPA (Klemen Dvornik, Danijel Hočevar in Maja 

Sever) predstavili dosežene cilje v teh 10 letih in 
izzive, ki AIPA čakajo v prihodnosti.

V luči praznovanja obletnice je AIPA 14. 10. 2020 
pripravila mednarodni spletni posvet na temo 
Upravljanje avdiovizualnih pravic v prihodnjem 
desetletju. Na njem so sodelovali predstavniki 
krovnih organizacij, katerih članica je tudi AIPA: 
SAA, AEPO-ARTIS, AGICOA, SCAPR, FERA in 
CISAC W&DW.

V obdobju 15.—17. 9. 2020 so potekali pogovori s 
soavtorji, izvajalci, filmskimi producenti, pravniki 
in strokovno službo o različnih temah, s katerimi 
se je AIPA srečala v 10 letih delovanja. Pogovore 
je vodil Gregor Štibernik, zabeleženi pa so tako v 
tiskani (posebna številka Megafona: Pogovori ob 
kavi − Praznujemo jubilej AIPA) kot avdiovizualni 
obliki.
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Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta o avtorskih pravicah na enotnem 
digitalnem trgu

Države članice EU so 26. 3. 2019 sprejele Direk-
tivo o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem 
trgu, t. i. Copyright direktivo. Podprlo jo je 19 
članic, 6 jih je bilo proti (Italija, Finska, Švedska, 
Luksemburg, Nizozemska in Poljska), 3 pa so se 
glasovanja vzdržale (Slovenija, Estonija in Belgi-
ja). Države članice morajo Direktivo v nacionalne 
zakonodaje prenesti do 7. 6. 2021. 

Avtorsko pravo je tako stopilo v korak z digitalno 
dobo, saj Direktiva zapoveduje pravično nado-
mestilo za ustvarjalce in odgovornost spletnih 
platform. Ustvarjalci morajo biti primerno pla-
čani za svoje delo, saj je to osnova za nadaljnje 
ustvarjanje.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
RS je marca pozvalo zainteresirano strokovno 
javnost, naj do 31. 3. 2020 oz. 30. 4. 2020 posre-
duje pisna stališča glede prenosa Direktive (EU) 
2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. 4. 2019 − o določitvi pravil glede izvrševanja 
avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za 
določene spletne prenose radiodifuznih orga-

nizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih 
programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/
EGS − ter Direktive (EU) 2019/790 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 − o 
avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digi-
talnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 
2001/29/ES, s področja avtorskega prava − v 
slovenski pravni red. Stališča − tudi od AIPA − so 
objavljena na spletnem mestu vlade: www.gov.si, 
zavihek Novice, Prenos direktiv s področja avtor-
skega prava [2020-junij-5] .

Razprav, strokovnih posvetov ali drugih sestan-
kov resorno ministrstvo ni organiziralo.

Privatno reproduciranje

Leto 2020 je bilo prvo po desetletju praznine, 
ko so se nadomestila zbirala skozi vse leto. Gre 
za izjemno pomemben del prihodkov za vse 
kategorije imetnikov pravic: igralce, producente 
in soavtorje AV del. Predstavljajo kar 20 % vseh 
prihodkov.

AIPA se je v letu 2020 udeležila sej skupščin 
Kopriva 8. 1. 2020, 24. 8. 2020 in 23. 12. 2020. 
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2.3 PRIHODKI IN STROŠKI

Prihodki v letu 2020

Načrtovano 
2020

Realizirano 
2020

Realizirano 
2019

Realizirano/ 
Načrtovano 

2020

v EUR INDEKS

Prihodki 

Celotni prihodki 5.372.000 5.707.101 4.677.269 1,06

Pravica radiodifuzne retransmisije v 
primeru kabelske retransmisije AV del (KR)

4.560.000 4.751.222 4.651.267 1,04

Pravica do pravičnega nadomestila za 
tonsko ali vizualno snemanje AV del, ki se 
izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne 
uporabe (PK)

800.000 930.509 0 1,16

Prihodki od obresti depozitov in drugi 
finančni in izredni prihodki

12.000 25.370 26.002 2,11

v %

Delež stroški/prihodki 

Delež vseh stroškov glede na celotne 
prihodke

22,63 25,84 29,00 1,14

Vsi prihodki AIPA so v letu 2020 znašali  
5.707.101 EUR in bili v primerjavi z letom 2019 
višji za 1.029.832 EUR (22 %).

Prihodki iz kabelske retransmisije so bili v letu 
2020 višji od prihodkov v letu 2019 za 99.955 
EUR (2,1 %). 

V letu 2020 je AIPA prvič prejela tudi nadomesti-
la za tonsko ali vizualno snemanje, ki se vrši pod 
pogoji privatne ali druge lastne uporabe, v višini 

930.509 EUR, kar je za 16,3 % več, kot je načrto-
vala.

Prihodki iz naslova obresti od depozitov in drugi 
finančni in izredni prihodki so bili v letu 2020 
v primerjavi z letom 2019 nižji za 632 EUR (2,4 
%). Zaradi nižanja obrestnih mer za depozite so 
bili prihodki iz naslova obresti od depozitov nižji 
za 6.448 EUR (38,3 %), drugi prihodki pa so se 
povečali za 5.816 EUR (38,8 %).

Stroški v letu 2020 − vsi stroški

Načrtovano 2020 Realizirano 2020 Realizirano 2019 Realizirano/ Načrtovano 
2020

v EUR INDEKS

1.215.900 1.474.644 1.356.207 1,21
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Stroški v letu 2020 − stroški namenskega sklada

V letu 2020 AIPA ni imela stroškov namenskega sklada.

Stroški v letu 2020 − redno poslovanje

Načrtovano 2020 Realizirano 2020 Realizirano 2019 Realizirano/ Načrtovano 
2020

v EUR INDEKS

1.215.900 1.474.644 1.318.243 1,21

Stroški rednega poslovanja AIPA v letu 2020, pri-
merljivi s stroški v letu 2019, so znašali 1.351.052 
EUR, vendar je k temu potrebno prišteti še osla-
bitev terjatve do odvetnika v višini 123.592 EUR, 
ki jo je AIPA izvedla skladno s Slovenskimi raču-
novodskimi standardi (Gl. 3.4.2.5.). Delež stro-

škov, skupaj z oblikovanim popravkom terjatve, 
je glede na vse zbrane prihodke znašal 25,84 %, 
kar je kljub vsemu nižje od deleža stroškov v letu 
2019. Brez oslabitve terjatve bi delež stroškov 
glede na zbrane prihodke v letu 2020 znašal 
23,67 %.

Celotni prihodki in delež stroškov glede na celotne prihodke v obdobju 2011—20

2,35 3,12 3,72 4,072,87 3,53 3,92 5,57

28,45 % 22,07 % 26,34 % 23,78 %22,34 % 22,65 % 25,13 % 19,55 % 28,18 %
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2.4 SKUPŠČINA AIPA

V letu 2020 je bila zaradi ukrepov, povezanih z 
epidemijo covid-19, izvedena le ena seja skupšči-
ne AIPA, ki je potekala 16. 7. 2020 v hotelu Inter-
continental, Slovenska cesta 59, Ljubljana. 

Člani AIPA so se na seji seznanili z Letnim poro-
čilom AIPA 2019, s Poročilom o delu nadzornega 
odbora AIPA in Poročilom nadzornega odbora 
AIPA o preveritvi Letnega poročila − slednja 
je predstavil predsednik nadzornega odbora 
Klemen Dvornik. Na seji je bila za revizorja za 
poslovna leta 2020, 2021 in 2022 imenovana revi-
zijska družba Deloitte revizija d. o. o., Dunajska 

cesta 165, Ljubljana. Sprejet je bil sklep o višini 
vplačil v namenski sklad soavtorjev avdiovizual-
nih del po določenih zneskih za posamezen na-
men (kulturno-umetniški, socialni in izobraževal-
ni). Potekale so tudi volitve in imenovanje članov 
nadzornega odbora iz vrst izvornih izvajalcev 
za obdobje treh let − soglasno sta bila izvoljena 
predlagana kandidata Katarina Čas in Ludvik 
Bagari. Gregor Štibernik in Klemen Dvornik sta 
člane AIPA seznanila z aktualnostmi na področju 
implementacije EU direktiv, kjer so bistveni cilji: 
hitrejši prenos direktiv, izenačitev imetnikov pra-
vic in uveljavljanje kolektivnega upravljanja.
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 Dedek gre na jug, celovečerni film, r: Vinci Vogue Anžlovar, p: Aatalanta, status 2020: produkcija
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2.5 POROČILO NADZORNEGA ODBORA AIPA
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Podeljeno stalno dovoljenje 

Po skoraj desetletju je bilo v R Sloveniji izdano še 
eno stalno dovoljenje za kolektivno upravljanje 
pravic. Društvo Kopriva ga je dobilo za zbiranje 
nadomestil za tonsko ali vizualno snemanje, ki se 
izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne upora-
be. To nadomestilo pripada avtorjem, izvajalcem, 
proizvajalcem fonogramov in filmskim producen-
tom.

Društvo Kopriva je v prvem letu nadomestila 
skladno z dogovorom med kolektivnimi orga-
nizacijami in s pravilnikom tudi že delilo svojim 
članicam, kolektivnim organizacijam, ki imajo 
dovoljenje za razdeljevanje nadomestil med upra-
vičene imetnike pravic. Članica društva Kopriva 
je tudi AIPA, ki je v letu 2020 redno prejemala 
nadomestila, izjemno pomembna zlasti za igralce 
in filmske producente, saj gre za edina nadome-
stila, ki se zbirajo neposredno v njihovem imenu. 

Zoper izdano dovoljenje sta kolektivni organi-
zaciji SAZAS in ZAMP naperili tožbi v upravnem 
sporu (opr. št. I U 1469/2019 in I U 1470/2019), 
tako da dovoljenje še ni pravnomočno. V obeh 
upravnih sporih je AIPA tudi v letu 2020 aktivno 
sodelovala kot stranska udeleženka.

Upravni spor I U 1470/2019, ki ga je sprožil ZAMP, 
je bil zaradi umika tožbe ustavljen dne 23. 9. 
2020, ZAMP pa se je včlanil v društvo Kopriva. 

Spor, ki ga je sprožil SAZAS, še traja.

Spor glede dostopa po ZDIJZ v ustavni 
presoji

AIPA je udeležena kot stranka z interesom v 
ustavni pritožbi opr. št. Up 448/18, ki izvira iz 
upravnega spora Univerze v Mariboru (Pravne 
fakultete) proti toženi stranki: Republiki Sloveni-

ji − Informacijski pooblaščenec RS (dva upravna 
spora v zvezi z eno odločbo IPRS: opr. št. II U 
43/2016 in I U 167/2016). 

Gre za spor zaradi vpogleda v izdana pravna 
mnenja po naročilu druge kolektivne organiza-
cije, ki so bila zlasti v letih 2011 in 2012 priložena 
v sporih proti AIPA (registrski spori, spori na 
ugotovitev ničnosti skupščin, dovoljenja AIPA 
itd.) ali kako drugače uporabljena proti obstoju 
AIPA (npr. pravna ekspertiza glede »organizira-
nosti kolektivne organizacije v različnih pravno-
organizacijskih oblikah« z dne 18. 2. 2010; pravno 
mnenje glede »statusa glasbe v AV delih in kolek-
tivnega upravljanja s pravico kabelske retransmi-
sije« z dne 29. 6. 2012; pravna ekspertiza glede 
»nepravilnosti v zvezi z ustanovitvijo kolektivne 
organizacije Zavod AIPA« z dne 16. 6. 2012, ki 
jo je v kazenski zadevi I K 6071/2013 kot dokaz 
uporabila novinarka Biserka Karnež Cerjak, zoper 
katero je AIPA podala kazensko zasebno tožbo 
zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve; prav-
no mnenje glede »uveljavljanja ničnosti Statuta 
Zavoda AIPA v pravdni zadevi II P 3389/2010« z 
dne 7. 5. 2011 idr.).

AIPA je na podlagi odločbe IPRS uspela pridobiti 
določene podatke o naročniku teh mnenj − zlas-
ti, koliko je teh mnenj v krajšem času bilo, kaj so 
pravno opredeljevala −, iz česar je lahko sklepala 
tudi na morebitne nove pravne »napade« na sam 
njen obstoj. Proti odločbi IPRS je primarno tekel 
upravni spor (vse do vrhovnega sodišča), pri 
čemer je bila AIPA ves čas stranska udeleženka, 
spor pa se je končal v korist AIPA oz. IPRS. 

V letu 2020 niso bila izvedena nobena procesna 
dejanja. (Zadnje dejanje: 26. 4. 2018 − odgovor 
na ustavno pritožbo, ustavno sodišče pa o zadevi 
še ni odločilo.)

2.6 PRAVNE ZADEVE
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Postopek v zvezi s spremembo aktov

V skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju 
avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 
63/16; v nadaljevanju: ZKUASP) je AIPA že v letu 
2017 pripravila prvo uskladitev delovanja in spre-
jela nove akte. Te je v postopku nadzora presojal 
URSIL in po devetih mesecih izdal odločbo št. 
31227-41/2017-6/102 z dne 6. 7. 2018.
Dne 10. 9. 2018 je AIPA vložila tožbo na Upravno 
sodišče RS, s katero je izpodbijala odločbo URSIL 
št. 31227-41/2017-6/102 z dne 6. 7. 2018. Zadeva 
se je vodila pod opr. št. I U 1889/2018.

Z izpodbijano odločbo je URSIL odredil AIPA, da 
odpravi ugotovljene kršitve ZKUASP. Po mnenju 
AIPA je URSIL pri odločanju prekoračil svoje pri-
stojnosti, ki jih ima po ZKUASP, in izdal nezakoni-
to določbo tudi z vidika spregleda načela mate-
rialne resnice, pomanjkljivo obrazložene odločbe, 
arbitrarnosti pri odločanju, neizvajanja nalog 
organa v sestavi ministrstva in s tem kršitev do-
ločbe 8. člena ZDU-1, kršitve postopkovnih pravil 
(saj npr. med postopkom ni sodeloval z AIPA) 
idr. AIPA je tudi v tem postopku predstavila 
ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije 
št. 06210-135/2018-12 z dne 15. 11. 2018, v katerih 
ta opozarja, da odsotnost kriterijev za presojo 
popolnosti vloge za izdajo dovoljenja kolektivnim 
organizacijam (na strani URSIL) predstavlja ko-
rupcijsko tveganje za neenakopravno obravnavo 
vlagateljev in posledično tveganje uresničevanja 
zakonskih določb v praksi.

Upravni spor se je v letu 2019 zaključil v korist 
AIPA (sodba opr. št. I U 1889/2018-10 z dne 29. 
8. 2019). Upravno sodišče je presodilo, da je bila 
odločba nezakonita, ker njen izrek ni bil določno 
in jasno formuliran, saj način odprave ugotovlje-
nih pomanjkljivosti ni bil konkretiziran, material-
nopravna presoja pa zato ni bila mogoča. Prav 
tako je dalo sodišče URSIL napotek, kako ravnati 
v ponovljenem postopku.

V oktobru 2019 je AIPA preoblikovala akte na 
način, da bi se kar najbolj približala zahtevam in 
zavzetim stališčem URSIL, ter jih decembra 2019 

poslala URSIL v ponovno presojo usklajenosti z 
ZKUASP, da bi pospešila postopek izdaje odloč-
be v ponovljenem postopku.

V juliju 2020 je AIPA na URSIL posredovala še 
dopolnitev vloge z repertoarjem in obsežnimi 
pojasnili glede ekonomske upravičenosti v aktih 
AIPA določenega praga obdelave podatkov gle-
de dejanske uporabe v primeru kabelske retran-
smisije. Odločba URSIL v upravnem postopku 
št. 31227-41/2017, s katero bi organ odločil, ali so 
notranji akti AIPA skladni z ZKUASP, do konca 
leta 2020 še ni bila izdana.

Postopek pred registrskim sodiščem

Dne 18. 12. 2019 je potekala skupščina AIPA, ki jo 
je vodil odvetnik Janez Hočevar, Nazorjeva ul. 1, 
4000 Kranj. Dnevni red skupščine je bil ob sklicu 
skupščine, skupaj s predlogi za sprejemanje skle-
pov, objavljen dne 2. 12. 2019 in dne 3. 12. 2019 
(dopolnitev navodil za glasovanje) na spletni 
strani AJPES. Dne 30. 12. 2019 je bil objavljen 
Sklep o vpisu spremembe pri subjektu opr. št. 
Srg 2019/50965, na podlagi katerega je pristojno 
registrsko sodišče vpisalo spremembo družbene 
pogodbe oz. statuta z dne 18. 12. 2018. Matjaž 
Žbontar je zoper predmetni sklep vložil pritožbo 
iz več razlogov, v bistvenem pa naj bi vsi izhajali 
iz okoliščine, da naj bi bil sprejeti sklep ničen. 

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 26. 2. 2020 
izdalo sklep opr. št. Srg 2020/3382. s katerim je 
pritožbo zavrnilo. Sodišče je sledilo argumentaciji 
AIPA v zvezi s tem, da so določila ZKUASP (prej 
ZASP) lex specialis v odnosu do predpisov, ki ure-
jajo statusna vprašanja subjektov oz. v konkret-
nem primeru Zakona o zavodih. Zaradi tega so 
upravljavske in z upravljanjem povezane preos-
tale pravice, ki na podlagi zadevne zakonodaje, v 
konkretnem primeru Zakona o zavodih, pripadajo 
ustanoviteljem kolektivne organizacije, neizbežno 
derogirane najpozneje po tem, ko kolektivna or-
ganizacija pridobi uradno dovoljenje URSIL. 

Zadeva je v letu 2020 dokončno razrešena.
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Nov postopek na ničnost dovoljenja 
kolektivne organizacije

Dne 3. 3. 2020 je AIPA priglasila stransko ude-
ležbo v postopku I U 996/2019, začetem na 
podlagi tožbe Matjaža Žbontarja, ki se je vodil 
pred Upravnim sodiščem RS v zvezi z ničnostjo 
dovoljenja izdanega AIPA. Za postopek je AIPA 
izvedela naključno, iz javno dostopne in objav-
ljene sodne prakse, konkretno pripadajočega 
sklepa Vrhovnega sodišča RS, s katerim je sled-
nje zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe, 
vezane na postopek opr. št. I U 996/2019.

Po uspešno priglašeni stranski udeležbi je dne 8. 
7. 2020 upravno sodišče izdalo sodbo, s katero je 
tožbo tožeče stranke zavrnilo, saj je ugotovilo, da 
ni izkazan noben od naštetih ničnostnih razlogov.

Postopek v zvezi z deponiranimi sredstvi 

Deponirana sredstva stranke na fiduciarnem 
transakcijskem računu so last stranke. Fiduciarni 
račun odvetnika je poseben transakcijski račun, 
na katerem odvetnik ali odvetniška družba loče-
no od poslovnega računa zbira in hrani sredstva 
svojih strank. Sredstva na tem transakcijskem 
računu so premoženje strank imetnika računa 
in ne premoženje imetnika računa. S sredstvi na 
tem računu odvetnik ni upravičen samostojno 
in prosto razpolagati, razen v okviru dogovora s 
stranko. 

AIPA je pri odvetniku leta 2014 začasno deponi-
rala sredstva depozita, katerih vezava je potekla 
v obdobju nezakonito imenovanega direktorja. 

Ta korak je bil storjen zaradi zaščite interesov 
imetnikov pravic in neposredne nevarnosti za na-
stanek nepopravljive škode − tako premoženjske 
kot tudi nepremoženjske (več v Letnih poročilih 
AIPA 2014, 2015 in 2016).

Večji del deponiranih sredstev je bil vrnjen leta 
2014. Čeprav so postopki v zvezi z vprašanjem 
vloge ustanoviteljev in nezakonitim imenovanjem 

poslovodje potekali še v letu 2018 ter so bile ne-
katere tožbe, s katerimi se je skušala doseči izni-
čitev dovoljenja AIPA, v procesu tudi v letu 2019, 
je AIPA pozvala odvetnika na vračilo preostalega 
dela deponiranih sredstev. Pozivi niso bili uspešni 
(na dan 1. 7. 2019 je bilo na fiduciarnem računu 
odvetnika še 247.184,86 EUR), zato je AIPA že 
novembra 2019 začela postopek pred sodiščem. 

V letu 2020 je tožeča stranka dopolnila tožbo, 
nato pa sta bili stranki povabljeni k postopku me-
diacije, ki še poteka, saj je bil obseg poslovanja 
sodišč zaradi epidemioloških ukrepov omejen. 

Postopek v zvezi z davčnim inšpekcijskim 
nadzorom

Pri AIPA je potekal davčni inšpekcijski nadzor 
davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga je FURS 
Nova Gorica izvajal za davčni obdobji 1. 1.—31. 
12. 2016 in 1. 1.—31. 12. 2017. AIPA je 6. 5. 2020 od 
FURS prejela odločbo št. DT 0610-1711/2018-15, 
da se odmeri davek od dohodka pravnih oseb 
za davčno obdobje 1. 1.—31. 12. 2017, obračunan 
od davčne osnove 1.131.723,37 EUR, v znesku 
215.027,44 EUR ter pripadajoče obresti, obraču-
nane od poteka roka za plačilo davka (dne 28. 4. 
2018) do dneva izdaje odločbe, po obrestni meri 
7 % letno, skupaj v znesku 30.350,59 EUR.
22. 6. 2020 je AIPA vložila pritožbo.

29. 6. 2020 je AIPA na podlagi vložene pritožbe 
od FURS Nova Gorica prejela odločbo (št. DT 
0610-1711/2018-18), da se davčna izvršba odloži 
do odločitve o pritožbi.

Zavrženje kazenskih ovadb

15. 12. 2020 je AIPA od Okrožnega državnega 
tožilstva prejela sklep št. Kt/23515/2016/KS, v ka-
terem so bile zavržene kazenske ovadbe, ki so jih 
podali Sebastijan Artič, Združenje SAZAS, Tomaž 
Grubar, VPK PRO d. o. o., Matjaž Žbontar, Pro-
dukcijska skupina Mangart d. o. o., Fatamorgana 
d. o. o. in anonimni ovaditelji.
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 Zbudi me, celovečerni igrani, r: Marko Šantić, p: Vertigo, status 2020: priprave na snemanje

 Vesolje med nami, celovečerni igrani, r: Rahela Jagrič Pirc, p: Arsmedia, status 2020: produkcija
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V predmetni zadevi sta Sektor kriminalistične 
policije PU Ljubljana in Okrožno državno tožilstvo 
prejela več kazenskih ovadb znanih in anonimnih 
ovaditeljev, iz katerih izhajajo očitki sumljivih 
ravnanj pri delovanju AIPA, kot so očitki nepravil-
nosti v postopku pridobitve dovoljenja AIPA za 
kolektivno upravljanje avtorskih pravic iz naslova 
kabelske retransmisije avdiovizualnih del URSIL 
oz. navajanje lažnih okoliščin s strani AIPA, sum 
kaznivih dejanj pri izdaji dovoljenja s strani odgo-
vornih oseb URSIL, nepravilnosti glede pogodb z 

IPF in družbama Libitum d. o. o. in Astrea d. o. o., 
nepravilnosti pri delitvi sredstev s strani AIPA ter 
očitki nepravilnosti zaposlenim na URSIL zaradi 
domnevno neustreznega opravljanja nadzora s 
strani URSIL in zaposlenim na Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehnologijo.

Ovadbe so bile zavržene, ker ni bil podan sum, da 
so osumljenci storili naznanjena kazniva dejanja, 
oz. ker naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje, za 
katero se storilca preganja po uradni dolžnosti.
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO

3.1 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2020

v EUR
Postavka Pojasnilo Znesek

31. 12. 2020 31. 12. 2019
SREDSTVA  15.113.898 12.578.812
A. DOLGOROČNA SREDSTVA  3.699.057 249.330
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve

 3.4.2.1 42.214 60.971

1. Dolgoročne premoženjske pravice 445 4.065
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 41.769 56.906

II. Opredmetena osnovna sredstva  3.4.2.2 155.604 187.120
1. Zgradbe 92.552 104.165
2. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga 

opredmetena osnovna sredstva
63.052 82.955

3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0
4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih 

sredstev
0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe  3.4.2.3 3.501.239 1.239
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  1.239 1.239
2. Dolgoročna posojila 3.500.000 0

B. KRATKOROČNA SREDSTVA  11.396.285 12.306.460
III. Kratkoročne finančne naložbe 3.4.2.4 6.605.880 8.223.783

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0
2. Kratkoročna posojila 6.605.880 8.223.783

IV. Kratkoročne poslovne terjatve  3.4.2.5 1.404.732 990.530
V. Denarna sredstva  3.4.2.6 3.385.673 3.092.147
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  3.4.2.7 18.556 23.022
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  15.113.898 12.578.812
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE

50.000 50.000

1. Rezervacije 3.4.2.8 50.000 50.000
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  2.063.635 1.670.228
III. Kratkoročne poslovne obveznosti  3.4.2.9 2.063.635 1.670.228
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  3.4.2.10 13.000.263 10.858.584

Računovodske usmeritve in pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi 
z njimi.
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3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU 1. 1.—31. 12. 2020

v EUR
Postavka Pojasnilo Znesek

 2020 2019

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE  3.4.3.1 5.687.732 4.656.865

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN 
DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

3.4.3.1 14.973 0

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 3.4.3.1 0 9.177

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 3.4.3.1 5.702.705 4.666.042

G. POSLOVNI ODHODKI  5.712.978 4.682.743

I. Stroški blaga, materiala in storitev 5.161.607 4.229.264

2. Stroški porabljenega materiala 3.4.3.3 16.810 13.890

3. Stroški storitev 3.4.3.4 5.144.797 4.215.374

II. Stroški dela 3.4.3.5 347.982 325.232

1. Stroški plač  272.381 259.158

2. Stroški pokojninskih zavarovanj  24.438 22.939

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj  20.077 18.784

4. Drugi stroški dela  31.086 24.351

III. Odpisi vrednosti 167.955 46.994

1. Amortizacija 3.4.3.6 44.363 46.598

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev           3.4.3.7 123.592 396

IV. Drugi poslovni odhodki 3.4.3.8 35.434 81.253

1. Rezervacije 0 50.000

2. Drugi stroški  35.434 31.253

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV 10.273 16.701

J. FINANČNI PRIHODKI 3.4.3.2 10.395 16.824

II. Finančni prihodki iz danih posojil  10.366 16.814

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  29 10

K. FINANČNI ODHODKI  122 120

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  122 120

L. DRUGI PRIHODKI  2 1

M. DRUGI ODHODKI  2 4

N. PRESEŽEK PRIHODKOV  0 0

O. PRESEŽEK ODHODKOV  0 0

P. DAVEK OD DOHODKOV  22 0

R. ODLOŽENI DAVKI  0 0

S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA

 0 0

Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA

 22 0

Računovodske usmeritve in pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi.
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3.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV V OBDOBJU 1. 1.—31. 12. 2020

v EUR

Postavka Znesek

 2020 2019

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a. Denarni tok iz poslovanja iz IPI 157.589 30.180

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki 
iz poslovnih terjatev

5.702.736 4.666.053

Poslovni odhodki (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz 
poslovnih obveznosti

-5.589.510 -4.682.471

Amortizacija 44.363 46.598

   

b. Denarni tok iz poslovanja iz BS 2.016.893 1.075.559

Spremembe stanja poslovnih terjatev -537.794 228.096

Spremembe stanja aktivnih časovnih razmejitev 19.602 -63.616

Spremembe stanja zalog 0 0

Spremembe stanja poslovnih dolgov 393.406 1.303.662

Spremembe stanja pasivnih časovnih razmejitev 2.141.679 -442.583

Spremembe rezervacij 0 50.000

   

A. Denarni izid pri poslovanju (a + b) 2.174.482 1.105.739

   

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   

a. Prejemki od obresti 10.366 16.814

b. Izdatki za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev

-9.226 -57.754

c. Izdatki za dane depozite in posojila -1.882.096 -1.240.205 

B. Denarni izid pri naložbenju (a + b + c) -1.880.956 -1.281.145

   

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

C. Denarni izid pri financiranju (a + b) 0 0

   

1. DENARNI TOKOVI V OBDOBJU (A + B + C) 293.526 -175.406

   

2. DENARNA SREDSTVA IN USTREZNIKI NA ZAČETKU LETA 3.092.147 3.267.553

   

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN USTREZNIKOV 3.385.673 3.092.147

Računovodske usmeritve in pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi.
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3.4 RAČUNOVODSKE USMERITVE IN POJASNILA  
K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

3.4.1 Računovodske usmeritve 

Podlaga za sestavo računovodskih izkazov

Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na osnovi Slovenskih računo-
vodskih standardov, SRS 34 − Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah − pravnih osebah 
zasebnega prava ter pripravljeni v skladu z 41. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in 
sorodnih pravic (ZKUASP). Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje 
nastanka poslovnih dogodkov in časovna neomejenost delovanja.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih.

Tečaj in način preračuna v domačo valuto

Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu prihodkov 
in odhodkov preračunane v EUR po referenčnem tečaju ECB, ki ga objavi Banka Slovenije. Pozitivne ali 
negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se pripoznajo v izkazu prihodkov in odhodkov 
med finančnimi prihodki oz. drugimi odhodki.

Računovodske usmeritve

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo določila Slovenskih računovodskih 
standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo organizaciji možnost izbire med 
različnimi načini vrednotenja. AIPA je uporabila usmeritve, opisane v nadaljevanju.

V letu 2020 ni prišlo do sprememb računovodskih usmeritev.

Spremembe SRS 1 so predrugačile računovodsko obravnavo najemov pri najemnikih in stopile v velja-
vo za poslovno leto, ki se je pričelo 1. januarja 2019. AIPA ima sklenjene pogodbe o poslovnem najemu, 
vendar se po merilih Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) razvršča med majhne organizacije, zato 
se je odločila, da uporabi izjemo po SRS 1.63 in poslovnih najemov ne pripozna kot sredstvo, ampak 
pripozna najemnine.

S poslovnim letom 2019 (1. 1. 2019) se je začel uporabljati spremenjeni SRS 15, ki zahteva od organi-
zacij, da za vsako prodajno pogodbo, sklenjeno s kupcem, opredeli izvršitvene obveze. Nekoliko so 
se spremenili tudi pogoji za pripoznavanje prihodkov. V pogodbah s kupci AIPA nima dogovorjenih/
obljubljenih več izvršitvenih obvez, zato spremembe standarda nimajo pomembnih učinkov na pripo-
znavanje prihodkov AIPA.
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Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva se ob začetnem pripoznavanju ovrednotijo po nabavni vrednosti (v nabavno 
vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve).

Neopredmetena sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotijo.  

Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznavanju ovrednotijo po nabavni vrednosti (v 
nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve). Opredmetena osnovna 
sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za enakomerno časovno obračunano 
amortizacijo.

V nabavni vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva so všteti njegova nakupna cena in vsi stroški 
usposobitve sredstva za nameravano uporabo.

Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če so odtujena ali 
uničena, ker od njih ni več mogoče pričakovati koristi. 

Če pozneje nastali stroški, povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegove bodo-
če koristi v primerjavi s prej ocenjenimi, se osnovnemu sredstvu poveča nabavna vrednost. 
Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju 
prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti 
sredstev. Kadar se pojavijo, se pripoznajo kot odhodki. 

Amortizacija

Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega sredstva se zmanj-
šuje z amortiziranjem. Tako opredmeteno osnovno sredstvo kot neopredmeteno sredstvo se začneta 
amortizirati prvi dan naslednjega meseca, ko sta na voljo za uporabo. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva organizacija amortizira posamezno po metodi enakomernega časov-
nega amortiziranja.

Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo:

Sredstvo Doba (v letih) Stopnja (v %)

računalniški programi − RepLA in drugi 4 25

vlaganja v nepremičnine v tuji lasti 10 10

pohištvo, druga oprema 5-10 10-20

računalniška oprema − strežnik 5 20

računalniška oprema 2 50

računalniška oprema − rabljena, pod 500 EUR 1 100
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Finančne naložbe

Finančne naložbe vseh vrst se najprej izkazujejo po nabavni vrednosti. Razporejene so v skupino za 
prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Ločeno se izkazujejo dolgoročne in kratkoročne finančne 
naložbe.

Terjatve

Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da 
bodo poplačane. Terjatve, nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo v domačo valuto po 
referenčnem tečaju ECB, ki ga objavi Banka Slovenije; razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke.

Poznejša povečanja ali zmanjšanja terjatev povečujejo poslovne oz. finančne prihodke oz. odhodke. 
Vsa povečanja oz. zmanjšanja morajo biti utemeljena z ustreznim dokumentom.

Popravek vrednosti terjatev do kupcev in do drugih poslovnih terjatev se oblikuje individualno, ko je 
nad dolžnikom začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali drug postopek likvidacije oz. 
ko se ugotovi, da terjatve ne bo mogoče izterjati.

Ko je utemeljen z ustrezno listino, se odpis terjatve pokrije v breme tako vzpostavljenega popravka 
vrednosti.

Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovina je denar v blagajni, 
in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov. Knjižni denar je denar na računih pri banki 
ali drugi finančni ustanovi, ki se lahko uporablja za plačevanje. Denar na poti je denar, ki se prenaša 
iz blagajne na ustrezen račun pri banki ali drugi finančni ustanovi in se istega dne še ne vpiše kot 
dobroimetje pri njej.

Denarna sredstva, izražena v domači valuti, se izkazujejo po nominalni vrednosti. Tuje valute se pre-
računajo v domačo valuto po referenčnem tečaju ECB, ki ga objavi Banka Slovenije na dan prejema. 
Tečajna razlika sestavlja finančne prihodke ali odhodke.

Dolgovi

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.

Kratkoročni in dolgoročni dolgovi vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo.

Pozneje se povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum 
z upnikom. Obračunane obresti od dolgov so finančni odhodki. Dolgovi se zmanjšujejo za odplačane 
zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročni dolgovi se zmanjšujejo 



LETNO POROČILO 2020

\ 28 \

tudi za tisti del, ki bi moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi dolgovi.

Dolgovi do pravnih ali fizičnih oseb v tujini se preračunajo v domačo valuto po referenčnem tečaju 
ECB, ki ga objavi Banka Slovenije na dan nastanka. Tečajna razlika, ki se je pojavila do dneva 
poravnave takšnih obveznosti oz. do dneva bilance stanja, sestavlja finančne odhodke ali prihodke.

Kratkoročne časovne razmejitve

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške (odhodke) in kratko-
ročno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku 
še ne bremenijo dejavnosti, s katero se AIPA ukvarja, in še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno 
nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida utemeljeno upoštevajo pri-
hodki, AIPA pa zanje še ni dobila plačila in jih tudi ni zaračunala.

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in kratkoroč-
no odložene prihodke. Vnaprej vračunane stroške sestavljajo stroški, ki so pričakovani, pa se še niso 
pojavili, in se nanašajo na obdobje, za katero se ugotavlja poslovni izid. Kratkoročno odloženi prihodki 
nastajajo, če so storitve AIPA že zaračunane, organizacija pa jih še ni opravila. Prihodki se lahko krat-
koročno odložijo tudi, ko še niso izpolnjeni vsi pogoji za priznanje prihodkov.

Rezervacije

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz preteklih dogodkov in se bodo poravnale v 
prihodnjih obdobjih. Rezervacije se zmanjšujejo za stroške oz. odhodke, za pokrivanje katerih so bile 
oblikovane.

AIPA oblikuje rezervacije za obveznosti za tožbe. Oblikujejo se na podlagi ocen strokovnih služb ali 
zunanjih sodelavcev o verjetnem izidu tožb, za vsak tožbeni postopek posebej. Oblikovani zneski re-
zervacij se lahko spreminjajo, če se pridobijo nove informacije.

Pripoznavanje prihodkov

Prihodki se pripoznajo, ko organizacija izpolni pogodbeno obvezo, to pa stori s prenosom blaga ali 
storitve, in kupec pridobi pravico do odločanja o uporabi blaga ali storitve ter pravico do vseh pre-
ostalih koristi, ki izhajajo iz prenesenih sredstev ali storitev.

Organizacija izvaja pripoznavanje prihodkov v petih korakih:
1. korak: opredelitev pogodbe,
2. korak: opredelitev izvršitvenih obvez,
3. korak: določitev transakcijske cene,
4. korak: razporeditev transakcijske cene na izvršitvene obveze in
5. korak: izpolnitev izvršitvenih obvez.
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Pogodba v skladu s SRS 15.38 (2019) je dogovor med organizacijo in kupcem, ki ustvarja izvršljive 
pravice in obveznosti pogodbenih strank. Organizacija opredeli izvršitvene obveze za vsako pogodbo 
s kupcem. Izvršitvena obveza je obljuba organizacije, da kupcu opravi obljubljeno storitev. Organiza-
cija določi transakcijsko ceno in jo razporedi na izvršitvene obveze. Na podlagi izpolnjene izvršitvene 
obveze se pripoznajo prihodki.

Poslovni prihodki

Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, se pri-
poznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno. Transakcijska cena je znesek nadomestila, do katerega 
organizacija pričakuje, da bo upravičena v zameno za prenos storitev na kupca.

Finančni prihodki

Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi fi-
nančnimi naložbami in tudi v zvezi s terjatvami.
Finančni prihodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom gle-
de njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti.

Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačan del glavnice in 
veljavno obrestno mero.

Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi dolgoročnih in kratkoročnih finančnih na-
ložb. 

Drugi prihodki

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih.

Pripoznavanje odhodkov

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in ga je mogoče zanesljivo izmeriti.

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko je porabljen material oz. opravljena storitev. Pripoznajo se v ob-
dobju, na katerega se nanašajo.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne gle-
de na njihov vpliv na poslovni izid. Pojavljajo se v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopred-
metenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.
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Finančni odhodki

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Pripoznajo se po obračunu ne 
glede na plačila, ki so povezana z njimi. 

Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi in s kratkoročnimi finančnimi 
naložbami zaradi njihove oslabitve.

Drugi odhodki

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih.

Izpostavljenost in obvladovanje tveganj 

AIPA ni izpostavljena bistvenim tveganjem in negotovostim, ki bi bila pomembna za presojo premože-
nja in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida. Vse terjatve in obveznosti do tujine zapa-
dajo v evrih, tako da AIPA ni izpostavljena valutnemu tveganju. Prav tako AIPA ni zadolžena, torej ni 
izpostavljena obrestnemu tveganju.

Obvladovanja ostalih vrst tveganja so predstavljena v nadaljevanju.

Kreditno tveganje 

Kreditno tveganje predstavlja možnost, da terjatve do kupcev in drugih pravnih oseb ne bodo plača-
ne v celoti ali pa sploh ne bodo plačane. Izpostavljenost organizacije kreditnemu tveganju je odvisna 
zlasti od značilnosti posameznih strank, prav tako tudi plačilni nesposobnosti strank, s katerimi orga-
nizacija posluje. Te izhajajo iz telekomunikacijske dejavnosti, kjer so večja podjetja dobro stoječa in 
redno plačujejo svoje obveznosti. AIPA nima večjih problemov z izterjavo terjatev, tako da je kreditno 
tveganje ocenjeno kot majhno.

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje je tveganje, da bo organizacija naletela na težave pri izpolnjevanju finančnih 
obveznosti. AIPA večjih likvidnostnih težav nima, mesečno načrtuje prilive in odlive, presežna denarna 
sredstva ima deponirana v bančnih depozitih, skrbno vodi stanje zapadlih terjatev in aktivno deluje na 
izterjavi le-teh. Likvidnostno tveganje je tako ocenjeno kot majhno.

Vpliv epidemije covid-19 na poslovanje 

Epidemija covid-19 je v letu 2020 ohromila celotno svetovno gospodarstvo. Nastalim razmeram se je 
AIPA hitro  prilagodila, kar potrjujejo tudi poslovni rezultati. Poslovne procese je priredila tako, da je 
delo zaposlenih potekalo kombinirano − v pisarni in na daljavo oz. od doma. Število redno zaposlenih 
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je ostalo isto, osebi, zaposleni za določen čas, se je v letu 2020 iztekla pogodba in s tem prenehalo 
delovno razmerje. Na višino prihodkov epidemija covid-19 ni imela vpliva. AIPA posluje s strankami iz 
telekomunikacijske dejavnosti in ni imela težav z izterjavo terjatev. Kreditno tveganje se ni povečalo. 
Prav tako AIPA v letu 2020 ni imela likvidnostnih težav, saj je lahko sproti poravnavala vse svoje obve-
znosti. Kljub epidemiji se likvidnostno tveganje v primerjavi s preteklimi leti ni povečalo. Organizacija 
je koristila ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu epidemije covid-19.  
(Gl. 3.4.3.1.) 

3.4.2 Pojasnila k bilanci stanja

Vsa sredstva in obveznosti do njihovih virov se nanašajo na lastno dejavnost.

3.4.2.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Dolgoročne premoženjske pravice 445 4.065

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 41.769 56.906

Skupaj 42.214 60.971

V letu 2020 ni bilo novih pridobitev neopredmetenih sredstev, njihova vrednost se je zmanjšala za 
amortizacijo.

                                            v EUR

 Dolgoročne premoženjske pravice 

Nabavna vrednost  

Stanje 31. 12. 2019 57.396

Pridobitve 0

Odtujitve 0

Stanje 31. 12. 2020 57.396

  

Nabrani popravek vrednosti  

Stanje 31. 12. 2019 53.331

Odtujitve 0

Amortizacija 3.620

Stanje 31. 12. 2020 56.951

  

Neodpisana vrednost  

Stanje 31. 12. 2019 4.065

Stanje 31. 12. 2020 445
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Med dolgoročne časovne razmejitve organizacija v letu 2020 ni razporedila novih stroškov. Zmanjšala 
pa jih je za stroške članarin, najema licenc in najema parkirnih prostorov, ki so se nanašali na leto 2020.

v EUR

 Dolgoročne AČR

Stanje 31. 12. 2019 56.906

Povečanja 0

Zmanjšanja 15.137

Stanje 31. 12. 2020 41.769

3.4.2.2 Opredmetena osnovna sredstva

v EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Vlaganje v nepremičnino v tuji lasti 92.552 104.165

Oprema 63.052 82.955

Opredmetena osnovna sredstva skupaj 155.604 187.120

AIPA v letu 2020 ni imela pomembnih investicij v opredmetena osnovna sredstva. Kupljene je bilo ne-
kaj pisarniške in računalniške opreme. Izločena so bila poškodovana in tehnološko zastarela sredstva.

AIPA nima opredmetenih osnovnih sredstev danih v zastavo.

Na dan bilance stanja AIPA nima odprtih obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.
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Poslovni najemi poslovnih prostorov in parkirnih mest niso izkazani kot pravica do uporabe in finančna 
obveznost. Kot majhna organizacija po določilih ZGD-1 se je AIPA odločila, da uporabi izjemo po SRS 
1.63 in knjiži najemnino kot odhodke (stroške).

v EUR

Vlaganje v nepremičnino v tuji lasti Oprema

Nabavna vrednost  

Stanje 31. 12. 2019 116.130 152.230

Pridobitve 0 9.226

Odtujitve  0 745

Stanje 31. 12. 2020 116.130 160.711

  

Nabrani popravek vrednosti  

Stanje 31. 12. 2019 11.965 69.275

Odtujitve  0 745

Amortizacija 11.613 29.129

Stanje 31. 12. 2020 23.578 97.659

  

Neodpisana vrednost  

Stanje 31. 12. 2019  104.165 82.955

Stanje 31. 12. 2020 92.552 63.052

3.4.2.3 Dolgoročne finančne naložbe

v EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Dolgoročne finančne naložbe − vrednostni papirji SAA SCRL 1.239 1.239

Dolgoročna posojila − depoziti 3.500.000 0

Skupaj 3.501.239 1.239

AIPA med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazuje dolgoročno vezani depozit pri banki (za ob-
dobje 18 mesecev, katerega vezava poteče v letu 2022).

3.4.2.4 Kratkoročne finančne naložbe 

v EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Kratkoročna posojila − depoziti 6.605.880 8.198.283

Kratkoročna posojila 0 25.500

Skupaj 6.605.880 8.223.783

AIPA med kratkoročnimi finančnimi naložbami izkazuje kratkoročno vezane depozite pri bankah (za 
obdobje 12 mesecev). 
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3.4.2.5 Kratkoročne poslovne terjatve 

v EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Kratkoročne terjatve do kupcev 687.867 603.628

Dani predujmi in varščine 193.161 382.551

Druge kratkoročne poslovne terjatve 523.704 4.351

Skupaj 1.404.732 990.530

Starostna struktura kratkoročnih poslovnih terjatev na dan 31. 12. 2020

v EUR

Vrsta terjatev  Zapadle Nezapadle Skupaj Popravek

do 30 dni 30−90 dni 90−270 
dni

nad 1 leto      

Terjatve do 
kupcev

252.547 0 0 33.401 435.320 721.268 33.401

Dani predujmi in 
varščine

0 0 0 247.185 69.568 316.753 123.592

Druge 
kratkoročne 
poslovne 
terjatve

0 0 0 391 523.704 524.095 391

Skupaj 252.547 0 0 280.977 1.028.592 1.562.116 157.384

Gibanje popravka kratkoročnih poslovnih terjatev v letu 2020

 v EUR

Vrsta terjatev Stanje 1. 1. Oblikovanje Odpisi Plačila Stanje 31. 12. 

Terjatve do 
kupcev

33.401 0 0 0 33.401

Dani predujmi in 
varščine

0 123.592 0 0 123.592

Druge 
kratkoročne 
poslovne 
terjatve

391 0 0 0 391

Skupaj 33.792 123.592 0 0 157.384

AIPA predvideva, da so terjatve do kupcev v višini 721.268 EUR izterljive. Za terjatev do T-2 d. o. o. 
iz naslova prisilne poravnave iz leta 2011 v višini 33.401 EUR je oblikovan popravek terjatve. Glede na 
določila prisilne poravnave bodo terjatve zapadle v letu 2021.
Terjatve so nezavarovane.

Med kratkoročnimi danimi predujmi in varščinami so izkazani: varščina v višini 247.185 EUR, plačana 
predujma za odvetniške storitve 48.817 EUR in za najemnino poslovnih prostorov 20.700 EUR ter dru-
gi manjši predujmi.
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Deponirana sredstva stranke na fiduciarnem transakcijskem računu so last stranke. Fiduciarni račun 
odvetnika je poseben transakcijski račun, na katerem odvetnik ali odvetniška družba ločeno od po-
slovnega računa zbira in hrani sredstva svojih strank. Sredstva na tem transakcijskem računu so pre-
moženje strank imetnika računa in ne premoženje imetnika računa. S sredstvi na tem računu odvetnik 
ni upravičen samostojno in prosto razpolagati, razen v okviru dogovora s stranko. 

AIPA je pri odvetniku leta 2014 začasno deponirala sredstva depozita, katerih vezava je potekla v 
obdobju nezakonito imenovanega direktorja. Ta korak je bil storjen zaradi zaščite interesov imetnikov 
pravic in neposredne nevarnosti za nastanek nepopravljive škode − tako premoženjske kot tudi nepre-
moženjske (več v Letnih poročilih AIPA 2014, 2015 in 2016).

Večji del deponiranih sredstev je bil vrnjen leta 2014. Čeprav so postopki v zvezi z vprašanjem vloge 
ustanoviteljev in nezakonitim imenovanjem poslovodje potekali še v letu 2018 ter so bile nekatere 
tožbe, s katerimi se skuša doseči izničitev dovoljenja AIPA, v procesu tudi v letu 2019, je AIPA pozvala 
odvetnika na vračilo preostalega dela deponiranih sredstev. 

Pozivi niso bili uspešni (na dan 1. 7. 2019 je bilo na fiduciarnem računu odvetnika še 247.184,86 EUR), 
zato je AIPA že novembra 2019 začela postopek pred sodiščem. V letu 2020 je tožeča stranka dopol-
nila tožbo, nato pa sta bili stranki povabljeni k postopku mediacije, ki še poteka, saj je bil obseg poslo-
vanja sodišč zaradi epidemije covid-19 omejen.

AIPA je skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi oblikovala popravek terjatve do odvetnika v 
višini 123.592 EUR.

Druge kratkoročne poslovne terjatve predstavljajo terjatve za vstopni DDV (278.326 EUR) in terjatve 
do R Slovenije za plačan davek in za plačane obveznosti po odločbi FURS (245.378 EUR).

Pri AIPA je potekal davčni inšpekcijski nadzor davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga je FURS Nova 
Gorica izvajal za davčni obdobji 1. 1.−31. 12. 2016 in 1. 1.−31. 12. 2017. AIPA je 6. 5. 2020 od FURS prejela 
odločbo št. DT 0610-1711/2018-15, da se odmeri davek od dohodka pravnih oseb za davčno obdobje 
1. 1.−31. 12. 2017, obračunan od davčne osnove 1.131.723,37 EUR, v znesku 215.027,44 EUR ter pripada-
joče obresti, obračunane od poteka roka za plačilo davka (dne 28. 4. 2018) do dneva izdaje odločbe, 
po obrestni meri 7 % letno, skupaj v znesku 30.350,59 EUR. V odločbi FURS ni upošteval vseh bistve-
nih pripomb AIPA, ki jih je le-ta podala na zapisnik o davčnem nadzoru. AIPA je preko pooblaščene 
Odvetniške družbe Čeferin 22. 6. 2020 vložila pritožbo in na njeni podlagi 29. 6. 2020 prejela od FURS 
Nova Gorica odločbo št. DT 0610-1711/2018-18, da se davčna izvršba odloži do odločitve o pritožbi zo-
per prej omenjeno odločbo. AIPA je znesek po odločbi FURS 17. 6. 2020 že plačala. Glede na odločbo 
FURS z dne 29. 6. 2020 se je odločila, da plačani znesek izkazuje v poslovnih knjigah kot terjatev.

AIPA nima terjatev iz naslova predujmov ali posojil do poslovodstva, članov nadzornega odbora in 
drugih zaposlenih.

AIPA nima terjatev do ustanoviteljev. 
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3.4.2.6 Denarna sredstva

v EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Denarna sredstva na računih 3.385.673 3.092.147

3.4.2.7 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Kratkoročno odloženi stroški 12.847 11.937

Kratkoročno nezaračunani prihodki − obresti od depozitov 5.709 11.085

Skupaj 18.556 23.022

3.4.2.8 Rezervacije

v EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Rezervacije za obveznosti za tožbe 50.000 50.000

V povezavi z začetim postopkom izvršbe, ki je pojasnjen pod točko 3.4.2.5, je dolžnik postavil naspro-
tni zahtevek. Rezervacija je bila oblikovana v višini tega zahtevka že v letu 2019.

3.4.2.9 Kratkoročne poslovne obveznosti

v EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.293.904 1.326.435

Kratkoročne obveznosti iz naslova izplačil fizičnim osebam 
(plače, avtorski honorarji, nadomestila, sejnine)

101.077 45.913

Druge kratkoročne obveznosti (DDV, druge obveznosti) 302.588 6.115

Druge kratkoročne obveznosti − namenski sklad 366.066 291.765

Skupaj 2.063.635 1.670.228

V postavki obveznosti do dobaviteljev je na dan 31. 12. 2020 največja obveznost dolg do AGICOA EU-
ROPE v višini 1.241.140 EUR za izplačilo avtorskih honorarjev v skladu s finančnim obvestilom.

Med kratkoročnimi obveznostmi iz naslova izplačil fizičnim osebam so, poleg obveznosti za plače 
zaposlenih in sejnin, izkazane še obveznosti za izplačilo iz sklada soavtorjev za socialni namen 30.500 
EUR in za izobraževalni namen 23.924 EUR.
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Druge kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznost za DDV, obračunan od prejetih storitev iz EU 
(273.051 EUR), obveznost za plačilo DDV po obračunu DDV za december 2020 (29.485 EUR) in druge 
obveznosti.

Za več o postavki druge kratkoročne obveznosti – namenski sklad gl. 5 POROČILO O UPORABI 
NAMENSKIH SKLADOV, razen za sredstva v višini 1.195 EUR, ki jih je eden od zaposlenih v času 
epidemije namenil za socialno pomoč izvajalcem in bodo prenesena v sklad izvajalcev za socialni 
namen, ko bo ta ustanovljen.

AIPA nima obveznosti, zavarovanih s stvarnim jamstvom. Prav tako nima obveznosti z rokom dospe-
losti, daljšim od 5 let.

AIPA nima dolgov iz naslova predujmov ali posojil do poslovodstva, članov nadzornega odbora in 
drugih zaposlenih.

3.4.2.10 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Vračunani stroški AH in nadomestil avtorjem, izvajalcem in 
producentom AV del

12.991.056 10.845.174

Vnaprej vračunani stroški poslovanja 5 0

DDV od danih predujmov 9.202 13.410

Skupaj 13.000.263 10.858.584

AIPA ima ob koncu leta 2020 vnaprej vračunanih skupaj 12.991.056 EUR stroškov AH in nadomestil, ki 
pripadajo avtorjem, izvajalcem in producentom AV del. 

Spremembe vračunanih AH in nadomestil v letu 2020

v EUR

Stanje vračunanih stroškov AH in nadomestil 31. 12. 2019 10.845.174

Oblikovanje 4.232.435

Izplačila 1.686.553

Prenos v namenske sklade 400.000

Stanje vračunanih stroškov nadomestil 31. 12. 2020 12.991.056
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3.4.3 Pojasnila k izkazu poslovnega izida 

Vsi prihodki in odhodki so nastali iz lastne dejavnosti kolektivne organizacije.

3.4.3.1 Prihodki od poslovanja

v EUR

 2020 2019

Prihodki, zaračunani uporabnikom na domačem trgu 4.751.222 4.651.267

Prihodki od nadomestil za tonsko in vizualno snemanje 930.509 0

Prihodki, zaračunani uporabnikom na tujem trgu 3.884 5.598

Prihodki od nadomestil za tonsko in vizualno snemanje na tujem 
trgu 

2.117 0

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki  
(subvencije, dotacije …)

14.973 0

Drugi poslovni prihodki 0 9.177

Skupaj 5.702.705 4.666.042

Med drugimi prihodki, povezanimi s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije …), so izkazani državna 
pomoč zaradi epidemije covid-19 v višini 13.322 EUR (oprostitev plačila prispevkov PIZ v obdobju 13. 
3.−31. 5. 2020 za zaposlene, ki so delali) in prihodki od nadomestil, ki jih je ZZZS povrnil, v znesku 1.651 
EUR. (V preteklih letih prihodki iz tega naslova niso bili izkazani, ker so bili zmanjšani stroški dela.)

3.4.3.2 Finančni prihodki

v EUR

 2020 2019

Prihodki od obresti (depozitov, a vista) 10.374 16.814

Drugi finančni prihodki 21 10

Skupaj 10.395 16.824

3.4.3.3 Stroški porabljenega materiala

v EUR

 2020 2019

Stroški porabljenega materiala 16.810 13.890
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3.4.3.4 Stroški storitev   

v EUR

 2020 2019

Stroški AH avtorjem, izvajalcem in producentom AV del Slovenija 3.473.989 3.387.280

Stroški AH imetnikom AV pravic tujina 3.884 5.598

Stroški nadomestil za tonsko in vizualno snemanje 758.469 0

Stroški nadomestil za tonsko in vizualno snemanje tujina 2.117 0

Stroški storitev v zvezi s poslovanjem organizacije 906.338 822.496

Skupaj 5.144.797 4.215.374

3.4.3.5 Stroški dela

v EUR

 2020 2019

Plače 272.381 259.158

Prispevki pokojninskih zavarovanj 24.438 22.939

Prispevki drugih socialnih zavarovanj 20.077 18.784

Drugi stroški dela 31.086 24.351

Skupaj 347.982 325.232
      
Na dan 31. 12. 2020 je imela AIPA 8 zaposlenih. Povprečno število zaposlenih iz ur v letu 2020 je bilo 7,17.

3.4.3.6 Amortizacija

v EUR

 2020 2019

Amortizacija neopredmetenih sredstev 3.621 6.349

Amortizacija zgradb − vlaganja v nepremičnine v tuji lasti 11.613 10.598

Amortizacija opreme 29.129 29.651

Skupaj 44.363 46.598

3.4.3.7 Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

v EUR

 2020 2019

Prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih 123.592 0

Prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih so odhodki za oslabitev terjatve, ki je v po-
stopku izvršbe. Več v zvezi s tem je pojasnjeno v točki 3.4.2.5.



LETNO POROČILO 2020

\ 42 \

3.4.3.8 Drugi poslovni odhodki

v EUR

 2020 2019

Rezervacije 0 50.000

Drugi stroški 35.435 31.253

Skupaj 35.435 81.253

Druge stroške v letu 2020 v večini predstavljajo članarine v mednarodnih organizacijah. 

3.4.4 Pojasnilo k izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov organizacija pripravlja po posredni metodi. Denarna sredstva predstavljajo 
sredstva na transakcijskih računih.

3.4.5 Dogodki po datumu bilance stanja

 
Po datumu bilance stanja ni prišlo do poslovnih dogodkov, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na raču-
novodske izkaze na dan 31. 12. 2020.
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3.5 IZJAVA POSLOVODSTVA AIPA 

Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za leto 2020, končane na dan 31. decembra 2020, in upo-
rabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom v tem letnem poročilu. 

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila, tako da ta predstavlja resnično in pošteno 
sliko premoženjskega stanja AIPA in izidov njenega poslovanja za leto 2020. 

Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so 
bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslovodstvo potr-
juje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslo-
vanju AIPA in v skladu z veljavno zakonodajo ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovodstvo je odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejetje ustreznih ukrepov za za-
varovanje premoženja, za preprečevanje in odkrivanje prevar ter drugih nepravilnosti oz. nezakonitosti.

AIPA ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega 
naslova.

Gregor Štibernik
direktor AIPA

V Ljubljani, 31. 3. 2021
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4. PRILOGA S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM (41. člen ZKUASP)

4.1 SKUPNI ZNESEK VSEH AVTORSKIH HONORARJEV (AH), 
KI JIH JE KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA ZBRALA 

Vrsta pravica Vrsta uporabe Poslovno leto Znesek AH
(v EUR)

Pravica radiodifuzne retransmisije v 
primeru kabelske retransmisije AV del

Kabelska retransmisija (KR) 2020 4.751.222

Pravica do pravičnega nadomestila 
za tonsko ali vizualno snemanje AV 
del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali 
druge lastne uporabe

Tonsko ali vizualno 
snemanje AV del, ki se izvrši 
pod pogoji privatne ali 
druge lastne uporabe (PK)

2020 930.509

Skupaj 2020 5.681.731

Povprečno število aktivnih uporabniških razmerij (AUR)/mesec v letu 2020

500.335 524.265 551.180 582.472 627.435
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Povprečno število AUR/mesec

AIPA je v letu 2020 obračunavala AH iz naslova 
kabelske retransmisije, katere vsako leto pravi-

loma v mesecu januarju uskladimo z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin. Iz tega sledi, 



LETNO POROČILO 2020

\ 45 \

4.2 ZNESEK VSEH STROŠKOV KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE 
IN NJIHOV ODSTOTEK GLEDE NA VSE ZBRANE AH 

Vrsta pravice Vrsta 
uporabe

Poslovno 
leto

Znesek vseh 
zbranih 
AH oz. 

nadomestil 
(v EUR)

Znesek 
vseh 

stroškov
(v EUR)

Delež stroškov  
glede na vse 

zbrane AH oz. 
nadomestila 

(v %)

Pravica radiodifuzne 
retransmisije v primeru 
kabelske retransmisije AV del

KR 2020 4.751.222 1.298.037 27,32

Pravica do pravičnega 
nadomestila za tonsko ali 
vizualno snemanje AV del, ki se 
izvrši pod pogoji privatne ali 
druge lastne uporabe

PK − 
soavtorji

2020 327.587 58.869 17,97

Pravica do pravičnega 
nadomestila za tonsko ali 
vizualno snemanje AV del, ki se 
izvrši pod pogoji privatne ali 
druge lastne uporabe

PK − 
izvajalci

2020 301.461 58.869 19,53

Pravica do pravičnega 
nadomestila za tonsko ali 
vizualno snemanje AV del, ki se 
izvrši pod pogoji privatne ali 
druge lastne uporabe

PK − 
filmski 
producenti

2020 301.461 58.869 19,53

SKUPAJ 2020 5.681.731 1.474.644 25,95

V postavki skupaj so zajeti vsi stroški rednega poslovanja. 

da je v letu 2020 revalorizirana tarifa iz II. točke 
sporazuma med AIPA in Združenjem kabelskih 
operaterjev Slovenije znašala 0,87 EUR meseč-
no za posamezno aktivno uporabniško razmerje 
ali priključek (AUR), ki končnemu uporabniku 
omogoča individualno izbiranje med največ 50 
TV programi, in še 0,01 EUR mesečno na AUR za 
vsak dodaten TV program nad 50 TV programi v 
programski shemi. 

Revalorizirana tarifa iz III. točke sporazuma je v 
letu 2020 znašala 0,59 EUR mesečno za posa-
mezen AUR, ki končnemu uporabniku omogoča 
individualno izbiranje med največ 100 TV pro-

grami, in 0,62 EUR mesečno za posamezen AUR, 
ki končnemu uporabniku omogoča individualno 
izbiranje med več kot 100 TV programi. 

V letu 2020 je AIPA zbirala AH od 32 kabelskih 
operaterjev za povprečno skupno 651.270 in-
dividualnih naročnikov, se pravi: gospodinjstva, 
hotele, gostinske obrate, zdravstvene ustanove in 
druge.

AIPA ocenjuje, da je bila plačilna disciplina ka-
belskih operaterjev v letu 2020 zadovoljiva. Vse 
obveznosti so bile poravnane v predvidenih rokih. 
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 Zastoj, celovečerni igrani, r: Vinko Möderndorfer, p: Forum Ljubljana, status 2020: dokončan
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 Orkester, celovečerni igrani, r: Matevž Luzar, p: Gustav film, status 2020: postprodukcija 
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4.3 ZNESEK STROŠKOV POSLOVANJA IN NJIHOV ODSTOTEK 
GLEDE NA VSE ZBRANE AH

Vrsta pravice Vrsta 
uporabe

Poslovno 
leto

Znesek vseh 
zbranih 
AH oz. 

nadomestil 
(v EUR)

Znesek vseh 
stroškov 
(v EUR)

Delež stroškov 
glede na vse 

zbrane AH oz. 
nadomestila 

(v %) 

Pravica radiodifuzne 
retransmisije v primeru 
kabelske retransmisije AV 
del

KR 2020 4.751.222 1.298.037 27,32

Pravica do pravičnega 
nadomestila za tonsko 
ali vizualno snemanje AV 
del, ki se izvrši pod pogoji 
privatne ali druge lastne 
uporabe

PK − 
soavtorji

2020 327.587 58.869 17,97

Pravica do pravičnega 
nadomestila za tonsko 
ali vizualno snemanje AV 
del, ki se izvrši pod pogoji 
privatne ali druge lastne 
uporabe

PK − 
izvajalci

2020 301.461 58.869 19,53

Pravica do pravičnega 
nadomestila za tonsko 
ali vizualno snemanje AV 
del, ki se izvrši pod pogoji 
privatne ali druge lastne 
uporabe

PK − 
filmski 
producenti

2020 301.461 58.869 19,53

SKUPAJ 2020 5.681.731 1.474.644 25,95

Znesek stroškov poslovanja je enak znesku vseh 
stroškov poslovanja, ker AIPA ni imela stroškov 
namenskih skladov.
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Razčlenitev stroškov poslovanja po vrstah

 v EUR  v %
Vrsta stroškov KR PK - SA PK - IZV PK - FP SKUPAJ
Stroški, povezani z zbiranjem AH 128.703 7.571 7.571 7.571 151.416 10,27
Stroški, povezani z delitvijo AH 204.326 12.019 12.019 12.019 240.383 16,30
Odvetniški stroški 212.976 5.258 5.258 5.258 228.750 15,51
Stroški informacijske tehnologije 61.138 3.596 3.596 3.596 71.926 4,88
Stroški dela 295.784 17.399 17.399 17.399 347.981 23,60
Stroški zunanjih izvajalcev 0 0 0 0 0 0,00
Drugi stroški poslovanja 
kolektivne organizacije

395.110 13.026 13.026 13.026 434.188 29,44

Skupaj 1.298.037 58.869 58.869 58.869 1.474.644 100,00

Stroški poslovanja po vrstah v letu 2020

Delitev (16,30 %) IT (4,88 %)Zbiranje (10,27 %)

Stroški dela (23,60 %)Odvetniški stroški (15,51 %)Drugo (29.44 %)

4.4 ZNESEK STROŠKOV, POVEZANIH Z DELOVANJEM 
NAMENSKIH SKLADOV, IN NJIHOV ODSTOTEK GLEDE NA 
VSE ZBRANE AH

AIPA v letu 2020 ni imela stroškov namenskega sklada.

4.5 VIRI, KI SE UPORABLJAJO ZA KRITJE STROŠKOV 
KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE

V poslovnem letu 2020 je AIPA krila svoje stroške iz na osnovi dovoljenja zbranih AH in nadomestil.
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4.6 DELITVE AH 

v EUR

Poslovno leto, za katerega so bili zbrani AH 2017 2018                 2019

Vrsta pravice Pravica radiodi-
fuzne retrans-

misije v primeru 
kabelske retran-

smisije AV del

Pravica radiodifu-
zne retransmisije 
v primeru kabel-
ske retransmisije 

AV del

Pravica radiodi-
fuzne retrans-

misije v primeru 
kabelske retran-

smisije AV del

Vrsta uporabe KR KR KR

Prihodki, zmanjšani za stroške poslovanja 3.105.127 3.436.650 3.359.026    

Skupni znesek, namenjen v namenske skla-
de (sklep skupščine AIPA)

300.000 405.000 400.000

Rezervacije za poznejša izplačila neznanim 
upravičencem

90.000 90.000 /

Skupaj za delitev AH − kabelska retransmi-
sija AV del

2.715.127 2.941.650 2.959.026 

AH za kinematografske filme, televizijske 
filme, televizijska dela 1, televizijska dela 2, 
televizijska dela 3 in druga dela

2.470.766 2.676.902 2.692.714

AH za kratke glasbene videofilme 135.756 147.082 147.951

AH za reklamne filme 108.605 117.666 118.361

Skupni znesek, dodeljen imetnikom pravic 1.582.019* 2.024.846 2.103.228

Skupni znesek, dodeljen imetnikom pravic 
in plačan

1.276.066 1.648.731 1.603.667

Skupni znesek, dodeljen imetnikom pravic 
in še ne plačan

305.953 376.114 499.561

Skupni znesek, še nedodeljen imetnikom 
pravic (AH dodeljeni na nivoju soavtorskih 
udeležb za vsako posamezno predvajanje 
AV dela in rezervacije za poznejša izplačila 
neznanim upravičencem)

1.223.108** 1.006.804*** 855.798

* Vključuje 5.810 EUR dodeljenih in izplačanih honorarjev iz rezervacij za poznejša izplačila.

** Vključuje rezervacije za poznejša izplačila neznanim upravičencem v višini 84.190 EUR.

*** Vključuje rezervacije za poznejša izplačila neznanim upravičencem v višini 90.000 EUR.

V poslovnem letu 2020 smo opravili redno delitev 
AH za kabelsko retransmisijo AV del v letu 2019. 

Za izvedbo delitve smo oblikovali delilno maso 
tako, da smo od zbranih AH in prihodkov, prido-

bljenih iz bančnih depozitov, v višini 4.677.269 
EUR, odšteli stroške poslovanja v letu 2019 v viši-
ni 1.318.243 EUR in sredstva za namenske sklade, 
kot je bilo sklenjeno na skupščini 16. 7. 2020, v 
višini 400.000 EUR. 
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4.7 OBRAZLOŽITEV RAZLOGOV, ČE SE DODELITEV IN 
IZPLAČILO IMETNIKOM PRAVIC NISTA IZVEDLA V ROKU 
IZ 34. ČLENA ZKUASP

AIPA je opravila dodelitev in izplačilo v rokih, določenih v 34. členu ZKUASP.

4.8 ZNESEK NERAZDELJENIH AH IN OBRAZLOŽITEV 
NJIHOVE UPORABE

AIPA v letu 2020 še nima nerazdeljenih zneskov, kot je določeno v 6. odstavku 35. člena ZKUASP. 

V registru AIPA, dostopnem na www.aipa.si, 
zavihek Obračuni, so objavljeni podrobni indivi-
dualni podatki, na podlagi katerih smo dodelili 

AH za kabelsko retransmisijo. Dostopni so vsem 
upravičenim imetnikom pravic, ki smo jim dodelili 
honorar.
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4.9 OBRAZLOŽITEV ZNESKA, PREJETEGA IN PLAČANEGA 
DRUGIM KOLEKTIVNIM ORGANIZACIJAM

V poslovnem letu 2020 smo tujim kolektivnim 
organizacijam izplačali naslednje AH iz naslova 

pravice radiodifuzne retransmisije v primeru ka-
belske retransmisije AV del:

Naziv k. o. Vrsta uporabe Višina AH (v EUR)

AGICOA EUROPE KR 1.241.140

ALCS (Velika Britanija) KR 269

ASDACS (Avstralija) KR 592

DAMA (Španija) KR 589

DHFR (Hrvaška) KR 2.175

Director UK (Velika Britanija) KR 359

SACD (Francija) KR  4.656

SGAE (Španija) KR 2.681

SUISSIMAGE (Švica) KR 1.910

VdFS (Avstrija) KR 2.144

VG Bildkunst (Nemčija) KR 13.235

4.10 OBRAZLOŽITEV ZNESKA ZARAČUNANIH STROŠKOV 
POSLOVANJA DRUGIM KOLEKTIVNIM ORGANIZACIJAM 

AIPA v letu 2020 ni zaračunala stroškov poslovanja drugim kolektivnim organizacijam.

4.11 ZNESEK PLAČANIH STROŠKOV POSLOVANJA DRUGIM 
KOLEKTIVNIM ORGANIZACIJAM

AIPA v letu 2020 ni plačala stroškov poslovanja drugim kolektivnim organizacijam.
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4.12 ZNESEK AH, RAZDELJEN NEPOSREDNO IMETNIKOM 
PRAVIC, KI IZHAJAJO IZ DRUGE KOLEKTIVNE 
ORGANIZACIJE

V poslovnem letu 2020 smo od tujih kolektivnih organizacij na podlagi bilateralnega sporazuma prejeli 
naslednje AH:

Naziv k. o. Višina AH (v EUR)

AGICOA EUROPE 285

AISGE (Španija) 253

DHFR (Hrvaška) 2.508

SPF − ZAPA (Poljska) 20

SUISSIMAGE (Švica) 2.145

VdFS (Avstrija) 117

VG BILDKUNST (Nemčija) 672

4.13 VSE TRANSAKCIJE S POVEZANIMI OSEBAMI 

AIPA v letu 2020 ni imela transakcij s povezanimi osebami, kot so opredeljene v 5. alineji 3. člena 
ZKUASP.

4.14 POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH DELAVCEV V 
POSLOVNEM LETU 

AIPA je ta podatek razkrila v pojasnilih k izkazu poslovnega izida. (Gl. 3.4.3.5 Stroški dela.)
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5. POROČILO O UPORABI SREDSTEV 
NAMENSKIH SKLADOV

Člani AIPA so na skupščini 18. 12. 2019 spreje-
li nova pravila o namenskih skladih − Pravila o 
namenskem skladu soavtorjev avdiovizualnih del. 
Postopki, začeti na podlagi objavljenih pozivov 
pred uveljavitvijo teh pravil, ali postopki, zače-
ti na podlagi vlog za izredno socialno pomoč, 
prejetih pred uveljavitvijo teh pravil, so se nada-
ljevali in dokončali po pravilih z dne 20. 6. 2019. 
Po zaključku omenjenih postopkov (7. 2. 2020) 
so se ti skladi AIPA ukinili, sredstva vanje vpla-
čevanih avtorskih honorarjev iz naslova pravice 
radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske 
retransmisije pa so se, kot določa 9. člen Pravil 
o namenskem skladu soavtorjev avdiovizualnih 
del, prenesla v namenski sklad soavtorjev avdio-

vizualnih del na naslednji način: sredstva kultur-
no-umetniškega sklada se prenesejo kot sredstva 
za kulturno-umetniški namen, sredstva izobraže-
valnega sklada se prenesejo kot sredstva za izo-
braževalne namene, sredstva socialnega sklada 
se prenesejo kot sredstva za socialne namene.

AIPA je tako imela v poslovnem letu 2020 (od  
8. 2. 2020) en sklad, oblikovan na podlagi Pravil 
o namenskem skladu soavtorjev avdiovizualnih 
del, sprejetih na skupščini 18. 19. 2019. Višino 
vplačil v namenski sklad soavtorjev iz zbranih 
avtorskih honorarjev iz naslova pravice radiodifu-
zne retransmisije v primeru kabelske retransmisi-
je v letu 2019 so določili člani na skupščini.

Stanje sredstev, vplačila in izplačila namenskega sklada soavtorjev

KULTURNO-UMETNIŠKI SKLAD (do 7. 2. 2020) / NAMENSKI SKLAD 
SOAVTORJEV − SREDSTVA ZA KULTURN-UMETNIŠKI NAMEN (od 8. 2. 2020)

v EUR

Stanje na dan 1. 1. 2020 120.292

Vplačila (iz zbranih AH za leto 2019) 50.000

Izplačila 3.107

Stroški vodenja 0

Stanje na dan 31. 12. 2020 167.185

SOCIALNI SKLAD (do 7. 2. 2020) / NAMENSKI SKLAD SOAVTORJEV − 
SREDSTVA ZA SOCIALNI NAMEN (od 8. 2. 2020)

v EUR

Stanje na dan 1. 1. 2020 41.424

Vplačila (iz zbranih AH za leto 2019) 250.000

Izplačila 231.303

Stroški vodenja 0

Stanje na dan 31. 12. 2020 60.121
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IZOBRAŽEVALNI SKLAD (do 7. 2. 2020) / NAMENSKI SKLAD SOAVTORJEV 
− SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVALNI NAMEN (od 8. 2. 2020)

v EUR

Stanje na dan 1. 1. 2020 130.049
Vplačila (iz zbranih AH za leto 2019) 100.000
Izplačila 92.484
Stroški vodenja 0
Stanje na dan 31. 12. 2020 137.565

Izplačila iz namenskega sklada soavtorjev v letu 2020

5.1 IZPLAČILA V LETU 2020

5. 1. 1 Izplačila v obdobju  
1. 1.−7. 2. 2020

Nekatera sredstva, dodeljena na podlagi pravil 
z dne 20. 6. 2019, so se kandidatom, iz njihovih 
osebnih razlogov, izplačala v začetku leta 2020. 
Ker se nanašajo na postopke, izvedene v letu 
2019, in na izplačila v poslovnem letu 2020, jih 
navajamo ločeno. Prav tako so bila navedena in 
obrazložena v letnem poročilu za leto 2019.

AIPA je v začetku leta 2020 na podlagi pozivov v 
letu 2018 in 2019 izplačala 

• 4.360,00 EUR bruto sredstev iz izobraževal-
nega sklada za delno povračilo šolnine za 
prvi vpis v letnik in štipendije za študijsko 
leto 2019/2020: 

BOŽIČ GREGOR 1.200,00 * 760,00 | GUMZI MARINA 1.200,00 | 

MLAKAR MITJA 1.200,00

• 6.332,99 EUR bruto sredstev iz socialnega 
sklada samozaposlenim članom: 

MENART URŠA 700,00 | MENCEJ DOMINIK 700,00 | TURK MAR-

TIN 700,00 | VIRC ŽIGA 700,00 | ZORC GREGOR 700,00 

in upokojenim članom: 
LUMBAR MARTIN 900,00 

ter članom, ki imajo mladoletne otroke: 
SELIŠKAR PETRA 737,40 | TURK MARTIN 972,15 | ZORC GREGOR 

223,44

Po izvedbi teh izplačil (7. 2. 2020) so se skladi 
AIPA ukinili, njihova sredstva pa so se, kot že 
omenjeno, prenesla v namenski sklad soavtorjev 
avdiovizualnih del. 

Izplačila iz sklada soavtorjev v letu 2020

Kulturnoumetniški namen (0,95 %)Izobraževalni namen (28,29 %)Socialni namen (70,76 %)
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5.1.2 Namenski sklad 
soavtorjev − sredstva za 
kulturno-umetniški namen  

AIPA je na podlagi objavljenega poziva v letu 
2020 izplačala 3.107 EUR bruto za povračila 
članarin v mednarodnih strokovnih združenjih 
naslednjim članom:
BLAŽIN NINA 50,00 | BRAATZ WEISS MAJA 225,00 | ĐOGIĆ 

SABINA 105,00 | KASTELIC DUŠAN 225,00 | LAPAJNE JA-

NEZ 225,00 | MAZZINI MIHA 225,00 | MENART URŠA 100,00 | 

NABERŠNIK MARKO 225,00 | NAGODE KAJZER ROK 100,00 | 

PROSENC VERONIKA AIKEN 275,00 | SAKSIDA KOLJA 225,00 

| SMREKAR TINA 225,00 | TANŠEK SIMON 225,00 | VIRC ŽIGA 

100,00 | WEISS IDA 352,50 | ZEMLJIČ BARBARA 225,00 

5.1.3 Namenski sklad 
soavtorjev − sredstva za 
izobraževalni namen  

AIPA je na podlagi objavljenih pozivov v letu 
2020 izplačala

• 46.200 EUR bruto za letne dodatke za izo-
braževanje naslednjim članom:

ANTAUER GAŠPER 350,00 | BARIŠIĆ ZDRAVKO 350,00 | BER-

GANT HERIČ MINA 350,00 | BEZIĆ BORIS 350,00 | BIČEK ROK 

350,00 | BLAŽIN NINA 350,00 | BOŠTJAN VIRC 350,00 | BOŽIČ 

GREGOR 350,00 | BRAATZ AUGUST ADRIAN 350,00 | BRDAR 

MARKO 350,00 | BURGER JANEZ 350,00 | CAFNIK MARKO 

350,00 | CELAREC BLAŽ 350,00 | CVITKOVIČ JAN 350,00 | 

ČANDER MITJA 350,00 | ČATER DUŠAN 350,00 | ČATER TADEJ 

350,00 | ČERNEC JURE 350,00 | ČIGON ANA 350,00 | ČOK RA-

DOVAN 350,00 | DJUKIĆ URŠKA 350,00 | DOVČ JANEZ 350,00 

| DUH SEBASTIJAN 350,00 | ĐOGIĆ SABINA 350,00 | ERŽEN 

SAŠA 350,00 | FERRO BRAND 350,00 | GORKIČ TOMAŽ 350,00 

| GOSNIK SIMON 350,00 | GRUDEN JURIJ 350,00 | HAJNŠEK 

VID 350,00 | HERIČ DARKO 350,00 | HOČEVAR MIHA 350,00 | 

HORVATH ARON 350,00 | HRIBERNIK JASNA 350,00 | INTIHAR 

SIMON 350,00 | IVANČIČ ŽELJKO 350,00 | IVANIŠIN MATJAŽ 

350,00 | IVANUŠIČ JURE 350,00 | JURMAN NIKA 350,00 | KAJ-

ZER NAGODE ROK 350,00 | KALAN SAŠO 350,00 | KASTELEC 

JERNEJ 350,00 | KASTELIC DUŠAN 350,00 | KOČEVAR ANKA 

350,00 | KOVAČEVIĆ IRENA 350,00 | KRAJNC ŽIGA 350,00 | KRI-

ŽANIČ GORAZD 350,00 | KUCLAR ŠPELA 350,00 | KUTIN BLAŽ 

350,00 | LAPAJNE DEKLEVA TOMAŽ 350,00 | LAVRENČIČ MATEJ 

350,00 | LEDER TIMON 350,00 | LEDINEK PRIMOŽ 350,00 | LIČEN 

MITJA 350,00 | LIKAR IGOR 350,00 | MAKSIMOVIĆ SLOBODAN 

350,00 | MARČETIĆ LUKA 350,00 | MARTINČIČ DOMEN 350,00 

| MATIJEVEC LUKA 350,00 | MAURIN RENE 350,00 | MEDVED 

ANJA 350,00 | MENART ZARJA 350,00 | MENCEJ DOMINIK 

350,00 | MILČINSKI NANA 350,00 | MIŠIĆ RADOVAN 350,00 

| MLAKAR BORIS ANDREJ 350,00 | MLAKAR MITJA 350,00 | 

MOHORIČ MIHA 350,00 | MORAVEC DUŠAN 350,00 | MRAK 

MATJAŽ 350,00 | MUC EMA 350,00 | MURATOVIĆ AMIR 350,00 

| NABERŠNIK MARKO 350,00 | NADAI ALEŠ 350,00 | NIKOLOV 

KATARINA 350,00 | NOVAK LUKA 350,00 | NUVAK BOJ 350,00 

| OMERZU OLMO 350,00 | PARTLJIČ ANTON 350,00 | PEČEN-

KO VALENTIN 350,00 | PEDIČEK IGOR 350,00 | PERČIČ MATIC 

350,00 | PERKO VALENTIN 350,00 | PETKOVIČ BORIS 350,00 

| PIKALO MATJAŽ 350,00 | POTOČNIK UROŠ 350,00 | PREDAN 

KOWARSKI LEV 350,00 | PREMROV JUŠ 350,00 | PROSENC 

SONJA 350,00 | RAGLIO HABR MIRELLA 350,00 | RŽEN SANDRA 

350,00 | SAKSIDA KOLJA 350,00 | SELIŠKAR PETRA 350,00 

| SENEKOVIČ MAJA 350,00 | SINKO DARKO 350,00 | SMEJ 

NOVAK VALENTINA 350,00 | SMREKAR TINA 350,00 | SRDIĆ 

MILOŠ 350,00 | STUCIN JANEZ 350,00 | SUŠNIK MAKSIMILJAN 

350,00 | SVETEK ČATER IRENA 350,00 | ŠANTIĆ MARKO 350,00 

| ŠKAFAR VLADO 350,00 | ŠMID IGOR 350,00 | ŠTANTE DARKO 

350,00 | ŠTERK IGOR 350,00 | ŠUBIC MIHA 350,00 | ŠULIGOJ 

JAKA 350,00 | ŠULIN FABRIS 350,00 | TANŠEK SIMON 350,00 | 

TAUFER LARA SIMONA 350,00 | TURK MARTIN 350,00 | ULAGA 

DEJAN 350,00 | URAN RUDI 350,00 | VELUŠČEK NADJA 350,00 | 

VILČNIK ROK 350,00 | VIRC ANDREJ 350,00 | VIRC ŽIGA 350,00 

| VODOŠEK NIKOLAJ 350,00 | VOGUE ANŽLOVAR VINCI 350,00 | 

VRDLOVEC ANJA 350,00 | VRHOVEC BOŠTJAN 350,00 | VRTAČ-

NIK IGOR 350,00 | WEISS BRAATZ MAJA 350,00 | WEISS IDA 

350,00 | ZABRET VALERIJA 350,00 | ZAVRŠNIK BLAŽ 350,00 | 

ZEMLJIČ BARBARA 350,00 | ZORKO URBAN 350,00 | ZUPE IGOR 

350,00 | ŽMITEK JERNEJ 350,00 | ŽVEPLAN ŽAN 350,00 

• 41.924 EUR bruto za štipendije in delna 
povračila šolnin za študijsko leto 2020/21 
naslednjim študentom:

AGOSTINI PREGELJ VALENTINA 1.500,00 | BIZJAK PETER 

1.500,00 | BOŽIČ GREGOR 1.500,00 | BRGLEZ KATARINA 1.500,00 

| DOLŠAK ALEN 1.500,00 | KARNER NIKA 1.500,00 | KLANJŠČEK 

SOMER ANDREJ 1.500,00 | LAVRIČ ALJAŽ 1.500,00 | MAVRIČ 

LUKA 1.500,00 | MENCEJ DOMINIK 1.500,00 | MLAKAR MITJA 

1.500,00 | NAGODE KAJZER ROK 1.500,00 | NUVAK BOJ 1.424,00 

| OTRIN NIKA 1.500,00 | PEROVŠEK JAN 1.500,00 | PETROVČIČ 

KRISTIAN 1.500,00 | PIVK KATJA 1.500,00 | PREBIL ANA 1.500,00 

| REJA MIHA 1.500,00 | RESMAN ANJA 3.000,00 | SAJOVIC DO-

MEN 1.500,00 | STANIČ RENEE 1.500,00 | TREBŠE ANA 1.500,00 

| ULAGA DEJAN 1.500,00 | VINKO DOMEN 1.500,00 | WEISS IDA 

1.500,00 | ZABRET VALERIJA 1.500,00 
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5.1.4 Namenski sklad 
soavtorjev − sredstva za 
socialni namen  

AIPA je na podlagi štirih objavljenih pozivov v 
letu 2020 za omilitev posledic epidemije covid-19 
izplačala 217.970 EUR bruto naslednjim članom:
ANTAUER GAŠPER 900,00 | BADOVINAC ZDENKO 500,00 | 

BAŠIN IGOR 900,00 * 500,00 | BELAK ALEŠ 900,00 | BER-

GANT HERIČ MINA 900,00 | BEZIĆ BORIS 900,00 * 500,00 | 

BIČEK ROK 900,00 * 500,00 | BLAŽIN NINA 900,00 * 500,00 | 

BOGATAJ DANIJEL 900,00 | BOŽIČ GREGOR 500,00 * 900,00 

| BRAATZ AUGUST ADRIAN 900,00 * 500,00 | BRDAR MARKO 

900,00 * 500,00 | BUH MARCEL 500,00 * 500,00 | BURGER 

JANEZ 1.100,00 | CAFNIK MARKO 1.700,00 * 500,00 | CELA-

REC BLAŽ 500,00 | CVITKOVIČ JAN 900,00 * 500,00 | ČATER 

DUŠAN 1.100,00 * 500,00 | ČATER TADEJ 900,00 * 500,00 | 

ČERNEC JURE 900,00 * 500,00 | ČIGON ANA 300,00 | ČOK 

RADOVAN 500,00 * 500,00 | DJUKIĆ URŠKA 500,00 * 900,00 | 

DOVČ JANEZ 500,00 * 1.300,00 | DRAMLIĆ SVETLANA 1.500,00 

* 500,00 | DUH SEBASTIJAN 1.300,00 * 500,00 | ĐOGIĆ SABI-

NA 500,00 * 1.100,00 | ERŽEN SAŠA 1.100,00 * 500,00 | FER-

RO BRAND 900,00 * 500,00 | GLAVIČ NOVAK TINA 

900,00 | GORKIČ TOMAŽ 500,00 * 900,00 | GRBANOVIĆ DAMIR 

900,00 * 500,00 | GRUDEN JURIJ 1.300,00 * 500,00 | GUMZI 

MARINA 900,00 * 500,00 | HAJNŠEK VID 900,00 * 500,00 | 

HERCEG DAVOR 900,00 * 500,00 | HERIČ DARKO 1.100,00 * 

500,00 | HOCHSTÄTTER ZORAN 500,00 * 500,00 | HOČEVAR 

MIHA 900,00 | HORVATH ARON 900,00 * 500,00 | HRIBERNIK 

JASNA 900,00 * 500,00 | HUTTER MARKO 900,00 | INTIHAR 

SIMON 900,00 | IVAKIČ ESTER 900,00 * 500,00 | IVANIŠIN MA-

TJAŽ 500,00 * 900,00 | IVANUŠIČ JURE 900,00 | JAGRIČ JOŽEF 

375,00 | JAGRIČ PIRC RAHELA 1.100,00 | JEMERŠIĆ DAFNE 

500,00 | JERIČ ANDRAŽ 500,00 * 900,00 | JURJAŠEVIČ BORIS 

720,00 | JURMAN NIKA 900,00 * 500,00 | KADUNC ANDRAŽ 

500,00 | KAJZER NAGODE ROK 900,00 * 500,00 | KALAN SAŠO 

900,00 * 500,00 | KASTELEC JERNEJ 1.070,00 * 200,00 | KASTE-

LIC DUŠAN 450,00 * 500,00 * 250,00 | KITEK GREGOR 900,00 | 

KOBE MARKO 900,00 | KOČEVAR ANKA 900,00 * 500,00 | KOS 

URŠA 900,00 | KOVAČEVIĆ IRENA 1.100,00 * 500,00 | KRAJNC 

ŽIGA 900,00 | KRAMBERGER URAN IRENA 900,00 * 500,00 

| KRIŽANIČ GORAZD 900,00 | KRIŽNIK MAJA 900,00 | KRŽI-

ŠNIK BORUT 900,00 | KUMER MARKO 900,00 * 500,00 | UTIN 

BLAŽ 900,00 * 500,00 | LAINŠČEK FRANC 900,00 | LAPAJNE 

DEKLEVA TOMAŽ 1.050,00 | LAPAJNE JANEZ 900,00 * 500,00 

| LASIĆ ANA 500,00 | LAVRENČIČ MATEJ 900,00 * 500,00 | 

LEDINEK PRIMOŽ 900,00 * 500,00 | LEVSTIK NEJC 900,00 * 

500,00 | LIČEN MITJA 900,00 * 500,00 | LIKAR MIHA 500,00 * 

900,00 | MAKSIMOVIĆ SLOBODAN 500,00 * 1.300,00 | MANČEK 

MITJA 900,00 | MARČETIĆ LUKA 500,00 * 1.100,00 | MARTINČIČ 

DOMEN 900,00 * 500,00 | MAŠERA BOŠTJAN 500,00 * 900,00 | 

MAURIN RENE 500,00 * 900,00 | MAVER ROK 900,00 | MED-

VED ANJA 900,00 * 500,00 | MENART ZARJA 900,00 * 500,00 

| MENCEJ DOMINIK 900,00 | MILČINSKI NANA 900,00 | MIŠIĆ 

RADOVAN 1.500,00 | MLAKAR BORIS ANDREJ 500,00 * 500,00 

| MLAKAR MITJA 900,00 * 500,00 | MLINAR CIRIL 500,00 * 

500,00 | MOČNIK VARJA 500,00 | MODERNDORFER VINCENC 

900,00 | MODRINJAK MAJA 900,00 | MOHORIČ MIHA 1.300,00 

| MORAVEC DUŠAN 1.300,00 * 500,00 | MRAK MATJAŽ 900,00 

| MUC EMA 500,00 * 900,00 | NADAI ALEŠ 900,00 * 500,00 | 

NIKOLOV KATARINA 1.100,00 | NOVLJAN MITJA 900,00 | NUVAK 

BOJ 350,00 | OCEPEK MATEJ 1.300,00 | OMERZU OLMO 900,00 

| PEDIČEK IGOR 900,00 * 500,00 | PERČIČ MATIC 1.100,00 | 

PERKO VALENTIN 500,00 * 500,00 | PEROVŠEK JAN 900,00 | 

PETKOVIČ BORIS 500,00 * 900,00 | PIKALO MATJAŽ 900,00 * 

500,00 | PODOBNIK SAMO 500,00 * 500,00 | POTOČNIK UROŠ 

500,00 * 1.100,00 | PREDAN KOWARSKI LEV 900,00 * 500,00 

| PRELOG MAJA 900,00 * 500,00 | PREMROV JUŠ 500,00 * 

900,00 | PREVEC PETER 1.500,00 | PROSENC AIKEN VERONIKA 

850,00 * 500,00 * 250,00 | PROSENC SONJA 900,00 * 500,00 

| RADMILOVIČ MARKO 900,00 | RADMILOVIČ SAMO 900,00 | 

RAGLIO HABR MIRELLA 900,00 | RUS LUKA 1.300,00 | RŽEN 

SANDRA 1.300,00 | SAKSIDA KOLJA 650,00 * 250,00 | SELIŠKAR 

PETRA 1.300,00 * 500,00 | SENEKOVIČ MAJA 900,00 * 500,00 | 

SEVER JANI 900,00 * 500,00 | SINKO DARKO 495,00 * 500,00 | 

SMREKAR MITJA 900,00 | SMREKAR TINA 850,00 | SPASIĆ DA-

JAN 1.300,00 * 500,00 | SRDIĆ MILOŠ 1.300,00 | STUCIN JANEZ 

900,00 * 500,00 | SUŠNIK MAKSIMILJAN 900,00 * 500,00 | SVE-

TEK ČATER IRENA 900,00 * 500,00 | ŠANTIĆ MARKO 1.100,00 

* 500,00 | ŠEŠKO JOŠT 900,00 | ŠKAFAR VLADO 900,00 * 

500,00 | ŠTERK IGOR 900,00 * 500,00 | ŠTIH SAŠO 500,00 * 

900,00 | ŠUBIC MIHA 900,00 * 500,00 | ŠULIN FABRIS 900,00 

| TANŠEK SIMON 500,00 | TAUFER LARA SIMONA 1.300,00 * 

500,00 | TOMAZIN EVA 900,00 * 500,00 | TOZON MIHA 900,00 | 

TRUŠNOVEC GORAZD 250,00 | TURK MARTIN 900,00 * 500,00 | 

ULAGA DEJAN 900,00 * 500,00 | URAN RUDI 900,00 * 500,00 | 

URŠA KOS 500,00 | URŠA MENART 500,00 | VELUŠČEK NADJA 

500,00 | VIDENOVIĆ VIOLETA 900,00 * 500,00 | VIDMAR JANJA 

500,00 * 900,00 | VILČNIK ROK 900,00 * 500,00 | VIRC ANDREJ 

450,00 * 250,00 * 250,00 | VIRC BOŠTJAN 900,00 | VIRC ŽIGA 

900,00 * 500,00 | VITEZIČ ALAN 900,00 | VIZJAK JURE 900,00 | 

VODOŠEK NIKOLAJ 900,00 * 500,00 | VOGUE ANŽLOVAR VINCI 

500,00 * 900,00 | VRDLOVEC ANJA 900,00 * 500,00 | VRHOVEC 

BOŠTJAN 500,00 * 500,00 | VRTAČNIK IGOR 500,00 * 900,00 

| VUČKO LEA 900,00 * 500,00 | WEISS BRAATZ MAJA 360,00 

* 200,00 | WEISS IDA 1.500,00 | ZABRET VALERIJA 900,00 | 

ZAVODNIK UROŠ 500,00 * 900,00 | ZAVRŠNIK BLAŽ 1.100,00 * 

500,00 | ZEMLJIČ BARBARA 500,00 * 1.300,00 | ZORC GREGOR 

1.100,00 | ZORKO URBAN 500,00 * 900,00 | ZUPE IGOR 500,00 

* 900,00 | ŽBONTAR MATJAŽ 500,00 | ŽEMLJA ALEŠ 1.300,00 | 

ŽMITEK JERNEJ 1.300,00 

AIPA je letu 2020 izplačala tudi 7.000 EUR bruto 
izredne socialne pomoči na podlagi individualnih 
vlog imetnikov pravic, ki so se znašli v socialni in 
finančni stiski: 
MOHORIČ MIHA 500,00 | MORAVEC DUŠAN C 3.500,00 | WEISS 

MAJA 1.500,00 | ZABRET VALERIJA 1.500,00
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6. POROČILO O POSLOVANJU Z ZUNANJIM 
IZVAJALCEM

AIPA v letu 2020 ni poslovala z nobenim zunanjim izvajalcem, kot ga določa 17. člen ZKUASP.

7. INFORMACIJE O ZAVRNJENIH 
DOVOLJENJIH ZA UPORABO AVTORSKIH 
DEL IZ REPERTOARJA K. O.

AIPA v letu 2020 ni zavrnila nobenega dovoljenja za uporabo avtorskih del iz repertoarja kolektivne 
organizacije.

8. FIRMA OZ. IME TER SEDEŽ POVEZANIH 
OSEB IN ZUNANJIH IZVAJALCEV

AIPA v letu 2020 ni poslovala z nobenim zunanjim izvajalcem, kot ga določa 17. člen ZKUASP, in ni 
imela povezanih oseb.
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9. SKUPNI ZNESEK PLAČIL — 
POSLOVODSTVO IN NADZORNI ODBOR 

Skupni znesek plačil, ki so ga v letu 2020 od kolektivne organizacije prejeli 

član poslovodstva:

v EUR

Plača Regres Povračila stroškov

Neto Bruto Neto Bruto Prehrana in 
prevoz

Potni stroški* Dodatno 
pokojninsko 
zavarovanje

Druge 
ugodnosti

56.333 108.612 1.300 1.300 2.054 1.189 0 1.896

člani nadzornega odbora:

v EUR

Sejnine Povračila stroškov

Neto Bruto Potni stroški* Dodatno pokojninsko 
zavarovanje

Druge ugodnosti

65.140 89.646 0 0 216

* Povračila potnih stroškov zajemajo kilometrino in dnevnice.
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 Primeri inšpektorja Vrenka, tv nadaljevanka, r: Slobodan Maksimović, Boris Jurjaševič,  
 p: RTV Slovenija, status 2020: predvajana 1. sezona

 Najini mostovi, tv serija, r: Jaka Šuligoj, p: Perfo za Pro Plus,  status 2020: predvajani 2 sezoni, produkcija zadnje, 3.
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10. IZJAVE O NASPROTJU INTERESOV  
(29. ČLEN ZKUASP)
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11. POROČILO REVIZIJSKE GOSPODARSKE 
DRUŽBE
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12. POROČILO NADZORNEGA ODBORA O 
PREVERITVI LETNEGA POROČILA



Letno poročilo AIPA za leto 2020

 

Ljubljana, julij 2021

 

Produkcija: AIPA, k. o.

Zanjo: Gregor Štibernik

Oblikovanje in priprava za tisk: Polonca Peterca

Jezikovni pregled: Inge Pangos

Tisk: PARTNER GRAF zelena tiskarna d. o. o.

Naklada: 50 izvodov

 

Kontakt:

AIPA, k. o.

Dvořakova 5

SI—1000 Ljubljana

+386 1 755 62 19

info@aipa.si

www.aipa.si
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