Na podlagi prvega odstavka 25. člena in 32. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske
in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16 – v nadaljevanju ZKUASP) ter statuta društva
Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, k.o. (v nadaljevanju
ZAMP), skupščina ZAMP dne 14. 9. 2017 sprejme naslednji

PRAVILNIK O STROŠKIH POSLOVANJA ZAMP

1.

Uvodna določba

Ta pravilnik opredeljuje stroške poslovanja ZAMP, njihov odstotek glede na vse zbrane
avtorske honorarje, način evidentiranja teh stroškov po vrsti avtorskih pravic in vrsti uporabe
in poročanje o stroških imetnikom pravic.
2.

Stroški poslovanja

2.1. Stroški poslovanja društva so tisti stroški, ki so nastali z ustreznim in razumnim
upravljanjem ZAMP, ki je v korist imetnikom pravic, in so nujno potrebni za izvajanje
dejavnosti ZAMP.
2.2. Stroški poslovanja ZAMP morajo biti utemeljeni, preverljivi in dokumentirani ter v skladu
s tem pravnikom.
2.3. ZAMP razporeja stroške poslovanja glede na vrsto avtorske pravice in glede na vrsto
uporabe, pri čemer razčleni stroške najmanj na temeljna stroškovna mesta posameznih
delitvenih mas, ki se oblikujejo v skladu s Pravilnikom o delitvi zbranih avtorskih
honorarjev.
2.4. Temeljna stroškovna mesta so:
i. javno izvajanje,
ii. javno prenašanje,
iii. javno predvajanje s fonogrami in videogrami,
iv. radiodifuzno oddajanje,
v. sekundarno radiodifuzno oddajanje,
vi. kabelska retransmisija,
vii. reproduciranje avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo,
viii. reproduciranje književnih del na fonogramih in videogramih,
ix. reproduciranje avtorskih del v čitankah in učbenikih za pouk,
x. ponatis aktualnih člankov, odlomkov ali krajših pisanih del s področja leposlovja,
znanosti in publicistike v dnevnem in periodičnem tisku, na letakih, plakatih,
prospektih, knjižnih ovitkih in katalogih,
xi. reproduciranje in javna priobčitev del v okviru propagandnih in reklamnih
sporočil, ki trajajo do 60 sekund.
2.5. Poleg temeljnih stroškovnih mest društvo oblikuje splošno stroškovno mesto, ki zajema
tiste stroške, ki jih ni mogoče neposredno pripisati upravljanju pravic v povezavi s
posamezno delitveno maso. Kadar stroškov poslovanja ni mogoče neposredno pripisati
posamezni avtorski pravici oziroma vrsti uporabe, se kot ključ uporabi število opravljenih
delovnih ur.
2.6. V primeru dvoma ali nejasnosti se stroški opredelijo kot splošni stroški.
2.7. Kadar društvo prihodke pridobiva tudi iz drugih virov (npr. iz lastnih sredstev), se za
stroške iz naslova tovrstne dejavnosti oblikujejo ločena temeljna stroškovna mesta.
2.8. Stroški, ki se nanašajo na namenski sklad, bremenijo namenski sklad, na katerega se
nanašajo.

2.9. ZAMP ob upoštevanju zahtev 41. člena ZKUASP v svojem računovodstvu zagotovi
razčlembo stroškov vsaj na:
a. stroške, povezane z zbiranjem avtorskih honorarjev in nadomestil,
b. stroške povezane z delitvijo avtorskih honorarjev in nadomestil,
c. odvetniške stroške,
d. stroške informacijske tehnologije,
e. stroške dela,
f. stroške zunanjih izvajalcev in
g. druge stroške poslovanja kolektivne organizacije.
3.

Višina stroškov

3.1. Najvišji dovoljeni odstotek stroškov poslovanja glede na zbrane avtorske honorarje in
prihodke, pridobljene iz bančnih depozitov, prihodke iz lastnih sredstev ter prihodke iz
naslova upravljanja avtorskih honorarjev za druge kolektivne organizacije, znaša 40%.
zbranih avtorskih honorarjev in prihodkov, pridobljenih iz bančnih depozitov, prihodkov
iz lastnih sredstev ter prihodkov iz naslova upravljanja avtorskih honorarjev za druge
kolektivne organizacije.
3.2. V kolikor bi se v določenem poslovnem letu pokazalo, da bi predvideni stroški poslovanja
lahko presegli 40% zbranih avtorskih honorarjev in prihodkov, navedenih v prejšnjem
odstavku, mora poslovodstvo pripraviti rebalans finančnega načrta in v utemeljitvi
predloga za povišanje najvišjega dovoljenega odstotka stroškov poslovanja natančno
obrazložiti postavke stroškov, zaradi katerih je potrebno povečanje.
3.3. O predlogu poslovodstva za povišanje najvišjega dovoljenega odstotka stroškov
poslovanja odloča skupščina v skladu s statutom.
4.

Poročanje imetnikom pravic

4.1. ZAMP najmanj enkrat letno vsakemu imetniku pravic, ki mu je avtorski honorar dodelilo
ali izplačalo, v elektronski obliki posreduje informacijo o odbitkih povezanih s stroški
poslovanja.
4.2. ZAMP mora pred začetkom upravljanja avtorske pravice imetnika pravic obvestiti o
pravilih o stroških poslovanja, ki jih vsebuje ta pravilnik.

5.

Sporazumi o zastopanju

5.1. V primerih ko ZAMP upravlja avtorsko pravico na podlagi sporazuma o zastopanju s tujo
kolektivno organizacijo, imetnika te pravice glede stroškov obravnava enako kot svoje
člane.
5.2. ZAMP lahko od zbranih avtorskih honorarjev v okviru sporazuma o zastopanju odšteje
le stroške poslovanja, če sporazum o zastopanju določa, pa tudi odbitke za namenske
sklade.
5.3. ZAMP najmanj enkrat letno tujim kolektivnim organizacijam, v imenu katerih upravlja
pravice na podlagi sporazuma o zastopanju, v elektronski obliki posreduje informacijo o
odbitkih povezanih s stroški poslovanja.

6.

Končna določba

6.1. Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina ZAMP in se uporablja od 1.
1. 2018 dalje.
6.2. O spremembah in dopolnitvah tega pravilnika odloča skupščina.

V Ljubljani, 14. 9. 2017

Mag. Anton Frelih
Zakoniti zastopnik društva

_______________________
Predsednik skupščine

