Na podlagi 1. odstavka 25. Elena Zakona

o

kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

(ZKUASP)je Skup5Eina lPF, k.o. na svoji seji dne 23. 08. 2019 sprejela naslednja

PRAVILA O STROSKIH POSTOVANJA

1.
SkupiEina potrjuje
poslovodstvo.

dlen

finanini naErt, ki ga v tekoEem letu najmanj za prihodnje poslovno leto pripravi

Morebiten preseiek stro5kov, predvidenih s finaninim naErtom, je moien le ob soglasju nadzornega
odbora, pri iemer vsi stroiki kolektivne organizacije ne smejo preseEi najvi5ji dovoljen odstotek
stroikov poslovanja doloden v 4. ilenu teh Pravil.
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2.

6len

Kolektivna organizacija mora stroike voditi na nadin, da lahko zadosti potrebam porodanja oz.
sestave letnega poroEila, kot ga doloEa ZKUASP.

jih ni mogote opredeliti po vrsti pravice oz. vrsti uporabe, se lahko v sorazmernih
deleiih razporedi na ie opredeljene stroSke.
Skupne stroike, ki

3.

Elen

Stro5ki kolektivne organizacije se najprej popladujejo iz prihodkov, pridobljenih

z

opravljanjem

administrativno-tehnidnih nalog za druge kolektivne organizac'rje, Sele nato pa iz drugih virov.

prihodki iz naslova opravljanja administrativno-tehnitnih nalog v zvezi s kolektivnim upravljanjem
pravic za drugo kolektivno organizacijo se namenijo izkljuEno za zniianje stroSkov poslovanja. V
kolikor ti prihodki presegajo stroSke poslovanja kolektivne organizacije, se preseiek teh prihodkov
nad stroiki poslovanja prenese v naslednje poslovno leto'

T

4.

Elen

Stro5ki poslovanja na letni ravni ne smejo preseEi 50 odstotkov vseh zbranih nadomestil in prihodkov,
pridobljenih iz banEnih depozitov v posameznem poslovnem letu (najviSji dovoljeni odstotek stro5kov
iz 3. odstavka 32. Elena Zakona o kolektivnem upravljanje avtorske in sorodnih pravic).

Prejemki Elanov nadzornega odbora

5.

ilen

Vsak dlan nadzornega odbora je upraviEen do meseEnega plaEila za opravljanje funkcije v
povpreEne bruto plaEe na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

viiini 60 %

predsednik nadzornega odbora je upravilen do mesetnega pladila za opravljanje funkcije v vi5ini 70 %
povpreEne bruto plaEe na zaposlenega v Republiki Sloven'tji.
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Vsak ilan je upraviden tudi do sejnine v vi5ini ene desetine povpreine bruto plaie na zaposlenega v
Republiki Sloven'rji za vsako sejo, na katerije fiziEno navzoi, Za sodelovanje na korespondendni seji
dlani niso upravideni do sejnine. Vsak Elan je upraviden tudi do povrnitve izkazanih potnih in drugih
stroikov, povezanih z opravljanjem funkcije po predhodni odobritvi predsednika nadzornega odbora.

6.
S

Elen

sprejetjem teh pravil prenehajo veljati Pravila o stro5kih poslovanja z dne 22. 10.2017

Ta Pravila zadnejo veljati z dnem sprejema.
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