
Skup5dina AIPA, k.o. (v nada[evanJu AIPA), Je na svoll skup$dini dne 10. 7. 2018 na podlagi
dolodil 3. alineje 1, odstavka 25, Clona Zakona o kobKiwrem upravljanju avtorske in sorodnih
pravic (ZKUASP) sprejela naslednja

PRAVILA O STROSKH POSLOVANJA

L Clen

Vsi izrazi uporabljeni v leh Pravilih, ki so izraleni v mo$ki obliki, veljajo tudi za ZEnsko obliko
zapisa,

Posamezni izrazi, uporabljeni v teh Pravilih, imajo naslsdnjl pom€n:

- izraz >avtorski honorar< se v teh pravilih uporablja kot enotni izraz za prihodke iz
naslova uporabe atorskega dela ali predmeta sorodnih pravic;

- izrazi )ravtorska pravica<, )sorodne prgvice(, >avtorsko delo< in >predmet sorodne
pravice( imajo isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;

- izraz )avtorska pravica< se v teh pravilih uporablia kot enotni izraz za avtorsko in
sorodne pravice;

- izraz )ravtorsko delo( se v teh pravilih uporablja kot enotnl lzraz za avlorsko delo in
prsdmet sorodne pravice, ki iih AIPA upravlja skladno z dovolenjem pristojnega

organa;
- iuaz Dpravidno nadomestilo( ima isti pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne

pravice;

- izrazi )soavtor avdiovizualnega dela(, )izvajalec< ter lfilmski producent< imajo isti
pomen kot v zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice;

- )ZKUASP( je Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list
RS, 5t.63/16);
)ZASP( je Zakon o avtorskl in sorodnih pravicah (Uradnl list RS, 5t. 16/07 - umdno
predisd€no besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 In 63/16 - ZKUASP);

- izraz >im€tnik oziroma imetnica pravic (v nadaljnjem besedilu: imetnik pravic)( je avtor
oziroma avtorica, izvdlalec oziroma izvajalka, filmski produc6nt, in vsaka druga oseba,
razen kolektivn€ organizacije, na katero so bile z zakonom, pogodbo ali drugim pravnim
poslom prenesene posami6ne materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja ali
sorodne pravice, ali ki je na podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla ali zakona
upravidena do avtorskega honorarja;

- izraz )ipristojni organ< je Urad Ropublike Slovenije za Intelektualno lastnino;
- lzraz )register< je register na podlagizakona, ki ureja statusno obliko pravn€ osebe, ki

Je kolokivna organizacija
- izraz )rep6rtoar< je seznam avtorskih del, na katerih kolektivna organizacua ali

neodvisni subjekt upravljanja upravlja avtorske pravice;
- lzraz )spl€tno mesto( je zak[udena mnozlca pomensko povezanih javno dostopnih

spletnih strani.



2, 6len
(namen Pravil)

Ta Pravila dolo64o stroske poslovanja AlpA za vse kategorije imetnikov pravic in za vse
njihove pravice, za katere AIPA zbira avtorske honorarje na podlagi doloEb zAsp in ZKUASp
ter dovolienj pristolnega organa.

3. Clen
(stroSkl poslovanja)

stroski poslovanja so stroski AIPA, ki so nastali z usheznim in razumnim upravljanjem AlpA,
kije v korist imetnikom pravic, in so nujno potrebni za izvajanje dejavnosti AlpA.

StroSki poslovanja so:

- stroskl, povezani zzbiranjem avtorskih honorarjev in nadomestil;
- stmski, pov€zani z d6litvijo altorskih honorariev in nadomss0l;
- stroski nagrad, sejnin in plad;

- odvetniski strogki:

- stroski infomacijske tehnologije;

- shogki dela;

- stroski zunsnjih izvajalcev in

- drugi stroski poslovanja AIpA, ki so podrobn€js opredeljeni v letnem finandnem
na6rtu AIPA.

Vsi stroiki poslovanja moraio biti razumni in v skladu s pravili o stro5kih poslovanja, pri 6omer
morajo biti stroski poslovenja ut€meljeni in dokumentirani. Za utemeljene in dokumentirane
stroske skladno s temi Pravili veljajo stroski poslovanja, kot so opredeljeni v letnem finan6nem
nadrtu, ki ga je sprejela in pokdila skupsdina AlpA.

Direktor oziroma po njegovem pooblastilu strokovna sluzba AlpA najmanj ankrat letno
vsakemu imetniku pravic, ki mu je avtorski honorardodelila ali izplacala, posreduje informacije
o odbitkih povezanih s stroSki poslovanja.

4. Clen

AIPA vodi stroske poslovanJa lodeno po vrsti avtorskih pravic in vrsti uporabe, za vsako
poslovno l€to posebej.

stro6ki poslovanja bremenijo avtorske honorarje in prihodke, pridobljene iz bandnih depozitov
tlste kategorije imetnikov pravic, na kalero se posameznl stroiek nanasa. skuoni stro$kl
poslovanja, to so stroski poslovanja, kijih ni mogode jasno prlplsati zgolj posamezni kategoriji
imetnikov pravlc (na primer plada direktoria AlpA, plado zaposlenih, radunalnikov lpdi,
bremenijo avtorske honorarje In prihodke, pridobtjene iz bandnih depozilov vseh katego;u
imetnikov pravlc v sorazmernih delezlh glede na vse zbrane avtorske honorarje in prihodke,
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prldobljene iz bandnih depozitov vseh kategoru imetnikov pravic.



Strogki namenskih skladov bremenijo namenski sklad, na katerega se nanasajo, Skupnistroski
namenskih skladov bremenijo vse namenske sklade v sorazmernih dele:ih glede na sredstva
skladov.

5. dlen
(stroSkl nagrad, seJnln In plaE)

O prejemkih, odpravnini ter drugih denarnih in nedenarnih ugodnostih direktorja AIPA odloda
nadzorni odbor s sklepom. Predsednik nadzorn€ga odbora z direktorjem AIPA sklone pogodbo
o zaposlitvi, skladno s sprej€timi sklepi nadzornega odbora.

elani nadzomega odbora so za delo na seiah nadzornega odbora upravideni do sejnine in do
nagrade za delo v nadzomem odboru. Visino nagrade in sejnine doloci skupsdina s sklepom.

Nagrada za delo v nadzornem odboru se 6lanu nadzornega odbora izplada na podlagi

imenovanja v funkcijo.

Sejnine se izpla6ajo na podlagi zapisnika seje, ki ga predsednik nadzornega odbora predlozi
direktorju AIPA in iz katerega izhaja prisotnost dlanov nadzomega odbora.

es direktor AIPA ustanovi delovna telesa, komisije, strokovno-posvetovalna telesa in/ali druge
organe poslovodstva AIPA, so dlani taksnega delovnega lelesa za svole delo upravld€ni do
pladila honorarja v visini, ki ga dir€Kor AIPA opredeli s sklepom o imenovanju ali v pogodbi s
Elanom delovnega telesa.

Direktor AIPA lahko za opravlianj€ strokovnega in/ali admlnistrativnega dela z eno ali ved
osebami sklene pogodbo o zaposlitvi. Pri vlslnl plade mora direktor AIPA upoStevati obseg in
zahtevnost dela, pladilo za primerljivo delo na trgu, 6e so tak6ni podatki dostopni, ter morebitn€
druge objektivne okollSdine.

6, 6len
(najviSji dovoljeni odstotek stro5kov poslovanla)

Stroski poslovanja AIPA glede na zbrane avtorske honorarje in prihodke, pridobljene iz
bandnih depozitov za posamezno vrsto avtorske pravice in za posamezno poslovno leto, ne
smejo presegati 35 % zbranih aviorskih honorarjev In prihodkov, pridoblj€nih iz bandnlh
depozilov za posamezno v6to avtorske pravice in v posameznem poslovnem letu.

eo se pred ali med poslovnim letom .E:kaif,. da bodo strogkl poslovanja presegli naiviSji

dovo[eni odstotek stro5kov poslovanja iz prej5njega odstavka tega dlena, dlreKor AIPA
skupsdini predlaga, da dolodi nov najvisji odstotek dovoljenih stroskov poslovanja. DireKor
AIPA mora predlog utemeljiti in navesti razloge, zaradi katerih je potrebno zviSanje naJvi5jega

dovoljenega odstolka stro5kov poslovanja.

7, Clen
(opravljanje administrativno.tohnidnih poslov za drugo k.o.)

Ce AIPA v skladu z 2. odstavkom '16. dl€na ZKUASP opravlja administrativno-tehni6ne naloge
v zvezi s koloktivnim upravljanjem pravic iz 5. do 7. todke 1 . odstavka 16. Clena ZKUASP za



drugo kof€ktivno organizadjo, lahko prihodek iz toh nabg nam€ni l€ a z]r'tzanie stoGkov
poslovanja,

8. dlen
(kondnl doloEbl)

Ta Pravlla so v skhdu z 39. Clenorn ZKUASp objayflona na splettem m6stu AlpA.

Ta Previla zadnejo veljatl z dnem njlhovega spr4e{a na skupsalnl AlpA.

V Ljubuanl, dno 10.7.2018


