
1 

Na podlagi 1. odstavka 25. člena Zakona o upravljanju avtorske in sorodnih pravic 
(Uradni list RS, št. 63/16: ZKUASP) je skupščina IPF na svoji seji dne xx. xx. xxxx 
sprejela naslednja 

 

 

PRAVILA O STROŠKIH POSLOVANJA 

 

 

1. člen 

 

Skupščina potrjuje poslovno-finančni načrt, ki ga v tekočem letu najmanj za 

prihodnje poslovno leto pripravi poslovodstvo.  

 

2. člen 

 

Morebiten presežek stroškov, predvidenih s poslovno finančnim načrtom, je možen le 

ob soglasju nadzornega odbora.  

 

3. člen 

 

Stroški poslovanja kolektivne organizacije, nastali z ustreznim in razumnim 

upravljanjem kolektivne organizacije v korist imetnikov pravic, ki so nujno potrebni za 

izvajanje dejavnosti kolektivne organizacije so vsi tisti stroški, ki so potrebni za 

izvedbo aktualnega poslovnega načrta kolektivne organizacije, tudi če niso povezani z 

neposrednim uveljavljanjem pravic. 

 

Kolektivna organizacija mora stroške voditi na način, da lahko zadosti potrebam 

poročanja oz. sestave letnega poročila, kot ga določa zakon in tako, da je mogoče 

morebitne različne odločitve skupščinskih skupin v zvezi z odvajanjem sredstev v 

sklade izvrševati na način, da z odvajanjem v sklade ne prihaja do oškodovanja 

sredstev, namenjenih delitvi imetnikom druge skupščinske skupine. 

 

4. člen 

 

Strošek, nastal z aktivnostmi, ki imajo srednjeročni ali dolgoročni pomen za 

uveljavljanje pravic iz naslova uporabe fonogramov ali delovanje kolektivne 

organizacije, lahko poslovodstvo z namenom pravičnejše razporeditve med imetnike 

pravic, ki prejmejo nadomestilo v posameznem obračunskem obdobju, s soglasjem 

nadzornega odbora sorazmerno računovodsko razmejuje, in sicer: 

- stroški urejanja razmerij z reprezentativnimi skupinami uporabnikov in drugi 
sistemski ali infrastrukturno stroški, potrebni za učinkovito uveljavljanje pravic, 
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se razdelijo na čas, za katerega so se z nastankom teh stroškov uredila 
razmerja s temi skupinami uporabnikov, vendar ne več kot na 10 let, 

- stroški pravdanja in postopkov za varstvo ali uveljavljanje pravic, brez 
postopkov z izrednimi pravnimi sredstvi ali postopkov pred Ustavnim ali 
mednarodnim sodiščem, se razdelijo na največ 5 let, 

- če postopek iz prejšnje alineje privede do sklenitve pogodbe, s katero 
uporabnik v naprej uredi svoje razmerje v zvezi z uporabo fonogramov, 
izdanih za komercialne namene, se lahko ta strošek razmeji za čas trajanja 
pogodbe, vendar ne za več kot 5 let; 

- stroški postopkov z izrednimi pravnimi sredstvi ali postopkov pred Ustavnim ali 
mednarodnim sodiščem, se razdelijo na obdobje največ 10 let, 

- stroški sistemskih postopkov, povezanih z dejavnostjo Zavoda IPF, ne glede 
na naravo teh postopkov, se razdelijo na največ 5 let,  

 

pri čemer se prvo leto proporcionalnega dela stroškov, glede na posamezno 

kategorijo razmejitve, obračuna pri stroških tekočega leta, v katerem so stroški 

nastali, preostali deli pa v enakih deležih v nadaljnjem obdobju razmejevanja. 

5. člen 

 

Stroški kolektivne organizacije se najprej poplačujejo iz prihodkov, pridobljenih z 

opravljanjem administrativno-tehničnih nalog za druge kolektivne organizacije, šele 

nato pa iz drugih virov. 

 

Prihodki iz naslova opravljanja administrativno-tehničnih nalog v zvezi s kolektivnim 

upravljanjem pravic za drugo kolektivno organizacijo se namenijo izključno za 

znižanje stroškov poslovanja. V kolikor ti prihodki presegajo stroške poslovanja 

kolektivne organizacije, se presežek teh prihodkov nad stroški poslovanja prenese v 

naslednje poslovno leto. 

 

6. člen 

Najvišji dovoljeni odstotek stroškov poslovanja glede na zbrane avtorske honorarje in 

prihodke, pridobljene iz bančnih depozitov, znaša 50 odstotkov (najvišji dovoljeni 

odstotek stroškov iz 3. odstavka 32. člena Zakona o kolektivnem upravljanje avtorske 

in sorodnih pravic). 

 

Prejemki članov nadzornega odbora 

 

7. člen 

 

Vsak član nadzornega odbora je upravičen do mesečnega plačila za opravljanje 

funkcije v višini 60 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. 
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Predsednik nadzornega odbora je upravičen do mesečnega plačila za opravljanje 

funkcije v višini 70 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. 

Vsak član je upravičen tudi do sejnine v višini ene desetine povprečne bruto plače na 

zaposlenega v Republiki Sloveniji za vsako sejo. Vsak član je upravičen tudi do 

povrnitve izkazanih potnih in drugih stroškov, povezanih z opravljanjem funkcije po 

predhodni odobritvi predsednika nadzornega odbora. 


