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 ‑

ZAMP ‑ ZDRUŽENJE AVTORJEV SLOVENIJE, k.o. (v nadaljnjem besedilu: »Združenje ZAMP«) je 

bilo kot društvo ustanovljeno 12. marca 1996, kolektivna organizacija pa je postala z izdajo 

dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih 

pravicah dne 14. 11. 1997. Namen kolektivne organizacije je varovanje in upravljanje pravic 

avtorjev in del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov za naslednje 

primere: 

− javna priobčitev neodrskih pisanih del s področja književnosti (male pravice), 

− reproduciranje avtorskih del za privatno in drugo lastno rabo, 

− kabelska retransmisija avtorskih del, 

− reproduciranje književnih del na fonograme in videograme, 

− dajanje v najem fonogramov in videogramov, 

− javno posojanje fonogramov s književnimi deli, 

− reproduciranje avtorskih del v čitankah in učbenikih za pouk, 

− ponatis aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem tisku, 

− ponatis odlomkov ali krajših pisanih del s področja leposlovja v dnevnem ali 

periodičnem tisku, 

− reproduciranje in javna priobčitev del v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 

60 sekund. 

Združenje ZAMP je nepridobitna organizacija, ki opravlja dejavnost kolektivnega upravljanja 

avtorskih pravic. V okviru svoje dejavnosti dovoljuje uporabo del iz repertoarja pod 

podobnimi pogoji za podobne vrste uporabe, se v dobri veri pogaja z reprezentativnimi 

združenji uporabnikov in z njimi sklepa skupne sporazume, objavlja skupne sporazume in 

obvešča uporabnike o veljavnih tarifah, sklepa in objavlja sporazum o zastopanju s tujimi 

kolektivnimi organizacijami, nadzoruje uporabo avtorskih del iz svojega repertoarja, 

uporabnikom izdaja račune za uporabo avtorskih del iz svojega repertoarja, zbira avtorske 

honorarje in jih izterjuje, dodeljuje zbrane avtorske honorarje upravičenim imetnikom pravic 

v skladu z vnaprej določenimi pravili o delitvi in izplačilu zbranih avtorskih honorarjev, 

izplačuje dodeljene avtorske honorarje upravičenim imetnikom pravic in uveljavlja varstvo 

avtorskih pravic pred sodišči in drugimi državnimi organi ter o tako uveljavljenih pravicah 

predloži račun avtorjem. 

Združenje ZAMP je imelo ob koncu leta 1029 rednih članov, po večini iz vrst pisateljev, 

književnih prevajalcev in univerzitetnih profesorjev, kar je 39 članov več kot leto poprej. Na 

novo vpisanih v letu 2019 je bilo 49 članov, 10 članov pa je v letu 2019 umrlo. Kolektivna 



 

  

organizacija upravlja pravice tudi za 297 imetnikov, ki so Združenje ZAMP posebej pooblastili, 

a na svojo izrecno željo v članstvo niso vstopili. 

 

Pravnoorganizacijska oblika Združenja ZAMP je društvo po določbah Zakona o društvih, v 

skladu s pravili upravljanja, ki jih določa Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih 

pravic pa ima kot kolektivna organizacija naslednje organe: skupščina, nadzorni odbor in 

poslovodstvo. 

Skupščina je najvišji organ društva in jo sestavljajo vsi člani. 

Poslovodstvo je individualni poslovodni organ društva, ki ima enega člana. 

Nadzorni odbor je kolektivni nadzorni organ društva in ga sestavlja pet članov. 

Naloge in pristojnosti vseh treh organov so zapisane v statutu društva. 

Mesto poslovodje kolektivne organizacije je 5. 4. 2019 prevzela mag. Barbara Pogačnik, ki 

svojo funkcijo opravlja tudi v tem trenutku v skladu s Pogodbo o poslovodenju. 

NO je v letu 2019 doživel naslednje spremembe: z dnem 28. 3. 2019 je odstopila članica NO 

mag. Barbara Pogačnik, ki je kasneje po sklepu NO z dne 5. 4. 2019 prevzela mesto 

poslovodje, NO pa je do skupščine, ki je bila dne 9. 7. 2019, deloval v zmanjšani sestavi, in 

sicer: predsednik Iztok Ilc ter člani Nataša Müller, Drago Bajt in dr. David Nedeljković. Po 

sklicu skupščine dne 17. 6. 2019 je odstopno izjavo kot članica NO podala še Nataša Müller, 

z veljavnostjo odstopa z dnem 9. 7. 2019. Na skupščini sta bili za novi članici NO izvoljeni 

Stanka Hrastelj in Mirana Likar Bajželj. Sestava NO je bila tako od skupščine dalje naslednja: 

predsednik Iztok Ilc ter člani Drago Bajt, Mirana Likar Bajželj, Stanka Hrastelj in dr. David 

Nedeljković. 

 

Temeljna statusna in področna zakonodaja: 

− Zakon o društvih s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo in 21/18 - ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: »ZDru-1«), 

− Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 - ZKUASP in 59/19; v nadaljnjem 

besedilu: »ZASP«), 

− Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16; 

v nadaljnjem besedilu: »ZKUASP«). 



 

  

Kolektivno upravljanje: 

− Dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na delih s področja 

književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov je Združenju ZAMP Urad RS za 

intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: »URSIL«) izdal dne 14. 11. 1997, 

− URSIL vrši nadzor nad Združenjem ZAMP kot kolektivno organizacijo. 

Lastni akti Združenja ZAMP: 

− Statut Združenja avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, k.o., 

sprejet 19. 10. 2017, 

− Pravilnik o stroških poslovanja ZAMP, sprejet 19. 10. 2017, 

− Pravilnik o delitvi zbranih avtorskih honorarjev, sprejet 19. 10. 2017, 

− Pravilnik ZAMP o obvladovanju tveganj, sprejet 19. 10. 2017, 

− Pravilnik o namenskem socialnem skladu ZAMP, sprejet 19. 10. 2017, 

− Pravilnik o politiki vlaganja avtorskih honorarjev v bančne depozite, sprejet 

19. 10. 2017, 

− Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP, sprejet 

9. 9. 1997 (Uradni list RS, št. 81/97) in spremenjen 23. 3. 2000 (Uradni list RS, 

št. 111/00), v danes veljavnem čistopisu pa uveljavljen z 16. 12. 2000. 

Skupni sporazumi, ki jih je Združenje ZAMP sklenilo z združenji uporabnikov: 

− Dogovor za ureditev medsebojnih razmerij v zvezi z uporabo avtorskih del s področja 

književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih med ZKOS ter ZSODT na eni 

strani ter ZAMP na drugi strani z dne 18. 9. 2015 (Uradni list RS, št. 27/16), 

− Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP 

kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti, sklenjen dne 11. 10. 2006 (Uradni list RS, 

št. 107/06) in Aneks k Skupnemu sporazumu o višini nadomestil za uporabo varovanih 

del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti, sklenjen dne 

15. 6. 2009 (Uradni list RS, št. 48/09), 

− Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja 

Združenja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti, sklenjen dne 8. 1. 2008 

(Uradni list RS, št. 4/08). 

V letu 2019 so bili veljavni naslednji sporazumi, ki jih je Združenje ZAMP sklenilo z naslednjimi 

tujimi sorodnimi organizacijami: 

− sporazum z madžarsko kolektivno organizacijo ARTISJUS, sklenjen dne 01. 7. 2000 in 

je v fazi prenove, 

− sporazum s češko kolektivno organizacijo DILIA, sklenjen dne 9. 5. 2001 in je v fazi 

prenove, 

− sporazum s slovaško kolektivno organizacijo LITA, sklenjen dne 10. 5. 2000 in je v fazi 

prenove, 

− sporazum z rusko kolektivno organizacijo RAO, sklenjen dne 28. 11. 2019. 



 

  

V skladu z ZKUASP je kolektivna organizacija Združenje ZAMP administrativno-tehnične posle 

v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic s pogodbo zaupala gospodarski družbi 

ZAMP Avtorska družba d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: »ZAMP d.o.o.«). 

 



 

  

 

V letu 2019 je imel Nadzorni odbor osem rednih sej in eno korespondenčno. 

Leto 2019 je začel v sestavi mag. Barbara Pogačnik, Nataša Müller, dr. David Nedeljković, 

Drago Bajt in Iztok Ilc (predsednik). 

Zaradi odstopa poslovodje, dr. Jakoba Jaše Kende 28. 12. 2018, je bila prva naloga 

Nadzornega odbora v letu 2019 izbira novega poslovodje. Na razpisu, objavljenem na spletni 

strani Združenja ZAMP, je bila 4. 2. 2019 izbrana dr. Glorjana Veber, vendar je 22. 3. 2019 

odstopila od sodelovanja kot poslovodkinja Združenja. NO se je odločil, da nastalo situacijo 

reši tako, da za poslovodjo imenuje mag. Barbaro Pogačnik, ki je izpolnjevala razpisne pogoje. 

Ta je 28. 3. 2019 odstopila z mesta članice NO, za poslovodkinjo pa je bila imenovana na seji 

NO 5. 4. 2019. 

Konec junija je odstop z mesta članice NO napovedala še Nataša Müller, tako da so bile na 

redni letni skupščini, 9. 7. 2019, izvedene nadomestne volitve za dva člana. Izvoljeni sta bili 

Mirana Likar Bajželj in Stanka Hrastelj. 

10. 6. 2019 je NO potrdil, da je letno poročilo za 2018 primerno za sprejem na letni skupščini. 

Na korespondenčni seji med 18. 6. 2019 in 25. 6. 2019 je NO odobril odločitev poslovodkinje 

glede uvedbe novega delovnega mesta, ki pomeni zaposlitev glavnega tajnika Združenja 

zaradi potreb po stalni pravno-administrativni podpori. To je prva zaposlitev v zgodovini 

Združenja. Vzpostavitev vsaj enega stalnega delovnega mesta je URSIL zaradi nujnosti 

profesionalizacije kolektivne organizacije že nekaj časa ne le priporočal, temveč Združenje k 

temu tudi pozival. Zlasti na pravnem področju, na primer pri prenovi temeljnih aktov ZAMP 

leta 2017, se je izkazalo tudi, da sodelovanje preko mesečnega pavšala ni zadostno in ne 

vedno učinkovito, saj je dejavnost kolektivnega upravljanja avtorskih pravic neobhodno 

vezana na pravno stroko. Notranji pravni strokovnjak pomeni osnovni pogoj za dobro in 

pravilno delovanje kolektivne organizacije, tako pri pogajanjih poslovodstva, urejanju 

razmerij z uporabniki in imetniki, pri mednarodnem sodelovanju in drugih nalogah. Finančni 

načrt poslovanja Združenja ZAMP za leto 2019 z novim delovnim mestom je bil narejen na 

osnovi polletne zaposlitve na mestu glavnega tajnika, vendar pa so stroški zunanje 

administrativno-tehnične službe v letu 2019 predvsem zaradi povečanega obsega dela na 

prilagoditvi programske opreme novi informacijski platformi imeli bolj ali manj podoben 

obseg kot prejšnja leta, kar zmanjšuje manevrski prostor pri vlaganju lastnih sredstev v razvoj 

kadra. V zvezi s tem je poslovodkinja NO predstavila natančnejše analize in projekcije 

stroškovnih modelov, več scenarijev za preoblikovanje strukture stroškov in strukture 

poslovanja v prihodnje, NO pa je do predlaganih modelov zavzel stališče, ki podpira zmerne 

in postopne spremembe. 



 

  

Čez leto se je NO seznanjal s kvartalnimi finančnimi in poslovnimi poročili in učinki izterjav, 

delo pa se je intenziviralo v drugi polovici leta. Dne 3. 7. 2019 je Združenje od URSIL-a prejelo 

uradno pošto z zadevo »Seznanitev z dejstvi in okoliščinami«, v kateri Urad podrobno 

komentira notranje akte Združenja in ugotavlja, v katerih delih ni skladno z veljavno 

zakonodajo ter daje navodila za uskladitev z ZKUASP. NO se je seznanil s ključnimi problemi 

v trenutno veljavnih temeljnih aktih Združenja ter nujnimi spremembami, hkrati pa podprl 

projekt ambicioznejšega preoblikovanja vseh temeljnih aktov (ki poteka hkrati s prenovo 

poslovanja). Prenova aktov bo v skladu z uradnimi postopki iz »Seznanitve« omogočila boljši 

razvoj upravljanja avtorskih pravic in profesionalizacijo Združenja ZAMP. Končno oblikovanje 

in skupščinsko sprejemanje novih aktov je bilo načrtovano že v letu 2019, vendar je bilo zaradi 

vsebinske zahtevnosti ter hkratne prenove dejanskega poslovanja prestavljeno na leto 2020. 

Med področji, ki jih je Združenje že implementiralo pri delitvi leta 2019 in v zvezi s katerimi 

že deluje skladno z ZKUASP, so med drugim ureditev delitve nabranih sredstev po 

posameznih pravicah, oblikovanje rezervacij za nedodeljena in nerazdeljena sredstva ter 

aktivno iskanje neznanih imetnikov. Za slednje sta bistvenega pomena sklepanje vzajemnih 

sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami in javna objava seznama domačih neznanih 

imetnikov na spletni strani. NO je spremljal delo poslovodstva na tem področju in ga ocenjuje 

kot uspešnega, saj se je iskanje tako tujih kot domačih imetnikov intenziviralo. NO se zaveda, 

da je preoblikovanje upravljanja avtorskih pravic (upravljanje in delitev po vsaki pravici 

posebej, upravljanje repertoarja in baze avtorjev, vpisovanje imetnikov v mednarodne baze 

in drugo) bistveno vplivalo na način poslovanja tako s finančnega kot administrativnega 

vidika, zaradi česar natančno spremlja finančne načrte, da bodo vzdržni in hkrati usmerjeni v 

razvoj lastnega profesionalnega kadra. 

Druga pomembna zadeva, s katero se je NO seznanil in se še seznanja, je delovanje Društva 

Kopriva, pri katerem je Združenje ZAMP eden od štirih upravičencev. URSIL je 26. 7. 2019 

Društvu Kopriva podelil stalno in dokončno dovoljenje za zbiranje in razdeljevanje nadomestil 

iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja. Združenje ZAMP je v zvezi s tem 

dovoljenjem 11. 9. 2019 proti URSIL-u sprožilo upravni spor. NO je z vsebino in razlogi za 

upravni spor seznanjen. 

Novembra sta NO in poslovodstvo podpisala Dogovor o načinu poročanja in obravnave 

poročil, ki natančneje določa dinamiko in vsebino poročanja o delovanju in finančnem stanju 

ter seznanjanje z uradnimi pisanji URSIL-a, naslovljenimi na Združenje. Obenem se je NO 

seznanil s problematiko iskanja neznanih imetnikov, tako domačih kot tujih, kar mora postati 

ena osrednjih dejavnosti Združenja ZAMP, saj je višina razdeljenih sredstev v odnosu do 

nabranih sredstev eno od osrednjih meril učinkovitosti kolektivne organizacije: več kot je 

razdeljenih sredstev,  bolj je kolektivna organizacija učinkovita.  Včlanjevanje novih imetnikov 

je poleg tega tudi ena od strategij za krepitev znanja in osveščenosti o avtorskih pravicah. 



 

  

Nadzorni odbor spremlja aktivnosti poslovodstva na področju mednarodnega sodelovanja, 

kar zajema udeležbo na mednarodnih strokovnih srečanjih, obnavljanje starih in sklepanje 

novih mednarodnih sporazumov ter implementacijo priporočil krovne organizacije CISAC in 

te aktivnosti ocenjuje kot uspešne. Kot zelo dobro ocenjuje tudi najem novih prostorov v 

septembru 2019, kar je bilo že dolgo načrtovano in pričakovano. S tem je bil omogočen 

postopen prenos arhiva in druge dokumentacije, kar omogoča poslovodstvu bistveno boljše 

obvladovanje poslovanja Združenja kot doslej. Novi prostori poslovodstva so tudi znatno 

olajšali delo in sklicevanje sej NO. 

Nadzorni odbor pričakuje, da bo poslovodstvo in s tem Združenje ZAMP še naprej aktivno 

razvijalo upravljanje avtorskih pravic, iskalo nove imetnike in uporabnike, sklepalo 

mednarodne sporazume ter razvijalo kadrovsko sestavo Združenja ZAMP v smeri 

profesionalizacije in večje neodvisnosti od zunanje službe. 

Predsednik Nazornega odbora 

Iztok Ilc 

 

 



 

  

 

V prvem trimesečju leta 2019 je funkcijo poslovodje Združenja ZAMP opravljal Jakob J. Kenda 

kot poslovodja v odstopu in zato opravljal le tekoče posle. Aktivnosti Združenja so bile v tem 

prvem kvartalu zato precej okrnjene, usmerjene pretežno v delo na bazi imetnikov ter v razpis 

za novega poslovodjo, na katerega sta se do razpisnega roka 1. 2. 2019 prijavili dve 

kandidatki, dr. Glorjana Veber in Lilijana Stepančič. Izbrana je bila dr. Glorjana Veber, vendar 

pa je tik pred načrtovanim nastopom funkcije, dne 19. 3. 2019, zaradi novih poslovnih izzivov 

v tujini podala svoj odstop od kandidature, medtem ko je Liljana Stepančič svoj odstop od 

kandidature podala že po razgovoru s komisijo. Funkcijo poslovodje je z dnem 5. 4. 2019 

prevzela mag. Barbara Pogačnik z dolgoletnimi izkušnjami v organih Združenja ZAMP, ki je z 

dnem 28. 3. 2019 odstopila s funkcije članice NO ZAMP. 

Že v mesecu aprilu je poslovodja, hkrati z nastopom funkcije, začela z aktivnostmi, 

povezanimi z dogovori s tremi drugimi kolektivnimi organizacijami (SAZAS, IPF in AIPA) glede 

podpisa sporazuma z Društvom Kopriva za vlogo za podelitev Dovoljenja za nadomestilo za 

privatno in drugo lastno reproduciranje na praznih nosilcih zvoka in slike. Podpis sporazuma 

med štirimi slovenskimi kolektivnimi organizacijami se je zgodil 8. 5. 2019, temu pa je sledilo 

obsežno in pravno zahtevno usklajevanje aktov Društva Kopriva z URSIL, namenjeno temu, 

da bi bila omogočena podelitev dolgo pričakovanega dovoljenja. Združenje ZAMP je v tem 

procesu s pomočjo pravnega svetovanja podjetja Kres kreativni sistemi d.o.o. podalo več 

pomembnih pripomb glede vsebine temeljnih aktov Društva Kopriva, predvsem kar zadeva 

upravljanje društva. Pripombe ZAMP so bile sicer v končni obliki aktov le delno upoštevane, 

kljub temu pa je aktivni pristop poslovodstva na tem področju pomemben tako doma kot v 

odnosu do mednarodnih institucij. Vloga Društva Kopriva za podelitev dovoljenja je bila 

konec junija 2019 popolna in tudi oddana, konec julija 2019 pa je URSIL dovoljenje  podelil, 

kljub neskladju med stališči posameznih kolektivnih organizacij, ki naj bi sicer, kot je bilo 

spočetka dogovorjeno, skupno in enakovredno pristopile k upravljanju nove kolektivne 

organizacije. Poslovodstvo Združenja ZAMP je tik pred podelitvijo dovoljenja, dne 

18. 7. 2019, organiziralo skupni sestanek vseh vodij kolektivnih organizacij, namenjen 

zbliževanju stališč, kasneje pa sprožilo upravni spor proti URSIL glede nekaterih postavk v 

samem dovoljenju, da bi s tem zavarovalo interese imetnikov pravic na polju literarnih 

fonogramov in videogramov. Obenem pa je poslovodstvo tudi po sprožitvi tožbe nadaljevalo 

s pogovori in aktivnostmi z vsemi vpletenimi deležniki (poslovodstvo Kopriva, pravni 

predstavniki in uradni zastopniki združenj IPF, AIPA in SAZAS, URSIL, CISAC) v smeri 

dolgoročne vzdržnosti upravljanja področja privatnega reproduciranja v Sloveniji. 

Z začetkom meseca julija 2019 je poslovodstvo Združenja, med drugim sledeč priporočilom 

URSIL, vzpostavilo lastno kadrovsko delovanje  in tako zaposlilo izkušenega gospodarskega 

pravnika g. Tomaža Lajovica, in sicer na delovnem mestu Glavnega tajnika Združenja. Ta 



 

  

korak predstavlja prvo zaposlitev na Združenju ZAMP in s tem začetek samostojnega 

profesionalnega delovanja  te organizacije. V juliju 2019 je bila izvedena tudi Redna letna 

skupščina Združenja ZAMP, na kateri sta bili na mesti dveh manjkajočih članic NO izvoljeni 

novi članici Mirana Likar Bajželj in Stanka Hrastelj. Skupščina ni izrazila večjih pripomb na 

poročila o poslovanju, prav tako tudi ne prisotna predstavnica URSIL gospa Daniela Knez. 

Združenje ZAMP je v začetku meseca julija s strani URSIL prejelo tudi obsežno »Seznanitev z 

dejstvi in okoliščinami«, ki prinaša vrsto podrobnih pravnih pripomb predvsem na temeljne 

akte Združenja ZAMP v luči ZKUASP, vključno z načinom delitve in informacijskim 

poslovanjem, ki je bilo tedaj še v (sicer zadnji) fazi prenove. Poslovodstvo Združenja ZAMP je 

ta uradni dokument skrbno proučilo in do konca julija 2019 URSIL podalo delni odgovor z 

dopolnitvami in nekaterimi razlagami, hkrati pa se je zavezalo k ponovni obsežnejši prenovi 

svojih temeljnih aktov ter še podrobnejši uskladitvi teh aktov z veljavno zakonodajo. Do 

konca septembra 2019 je bila dokončana tudi druga, sklepna faza prenove informacijske 

platforme »Moj ZAMP«, ki naposled omogoča Združenju ZAMP razpolaganje z lastno, 

relativno obsežno bazo podatkov vključno s podatki o poročanju o uporabi, oziroma z lastno 

programsko opremo. Zaradi obsežnih sprememb, ki jih je dokončanje II. dela informacijske 

platforme zahtevalo, je bila delitev med avtorje izvedena šele ob koncu meseca septembra. 

Med drugim je delitev v okviru nove informacijske platforme, ki ustreza zahtevam ZKUASP, 

še posebej izrazito pokazala, da se bo Združenje ZAMP v prihodnje moralo bolj aktivno 

posvetiti iskanju upravičenih imetnikov, katerih dela se uporabljajo v okviru Dovoljenja, 

podeljenega Združenju ZAMP, pa kolektivna organizacija še nima dostopa do podatkov, da bi 

jim njihova sredstva nakazala in za katere so odslej sredstva rezervirana. 

V ta namen je, v skladu z zahtevami ZKUASP, poslovodstvo tako javno objavilo seznam iskanih 

avtorjev in del na svoji spletni strani, prav tako pa je aktivno pristopilo k iskanju novih 

upravičencev tako doma kot v tujini, doma deloma s pomočjo reprezentativnih stanovskih 

društev, v tujini pa preko novih in prenovljenih sporazumov s sestrskimi organizacijami. Tako 

je do konca leta 2019 poiskalo skupno 60 novih domačih upravičencev, od katerih se je večina 

(49) odločila, da postanejo tudi člani Združenja. Poslovodstvo je vzpostavilo nov sistem 

iskanja upravičencev ter aktivno pristopilo tudi k sklepanju mednarodnih vzajemnih pogodb 

o zastopanju upravičenih imetnikov. 

Še v letu 2019 je bil tako podpisan vzajemni sporazum Združenja ZAMP z rusko kolektivno 

organizacijo RAO, v začetku leta 2020 je sledil že novembra 2019 dogovorjeni podpis 

sporazuma z latvijsko kolektivno organizacijo AKKA/LAA, kasneje v letu 2020 pa še podpis 

sporazuma z albansko kolektivno organizacijo AlbAutor. Obenem je poslovodstvo prenovilo 

nekatere že obstoječe sporazume, posebno s slovaško kolektivno organizacijo LITA in češko 

kolektivno organizacijo DILIA, ki sta bila zastarela. Dogovori za nadaljnje skupne sporazume z 

nekaterimi tujimi kolektivnimi organizacijami še potekajo. Poslovodstvo je pripravilo tudi 



 

  

natančen pregled sredstev, namenjenih za tuje imetnike pravic, s tem pa tujih kolektivnih 

organizacij, pri katerih se bo predvidoma te imetnike iskalo. Hkrati želi Združenje ZAMP v 

prihodnje pristopiti k mednarodni podatkovni bazi IPI, ki bo tujim kolektivnim organizacijam 

omogočila zaznavanje del avtorjev in imetnikov, ki jih zastopa ZAMP, torej v večini slovenskih 

avtorjev oziroma njihovih del, ki se uporabljajo v tujini. 

V letu 2019 je začelo poslovodstvo tudi aktivneje uresničevati svoje članstvo v mednarodni 

krovni organizaciji CISAC, česar v preteklosti žal ni, kljub temu, da je plačana članarina 

namenjena tudi tovrstnim aktivnostim. Med drugim je aktivno izražalo lastna stališča v 

dialogu s predstavniki CISAC, udeležilo se je regionalnega seminarja oktobra 2019 v Splitu ter  

rednega seminarja CISAC novembra 2019 v Budimpešti, decembra pa še ožjega sestanka pod 

vodstvom regionalnega predstavnika CISAC Mitka Chatalbasheva in evropskega predsednika 

CISAC Gernota Granigerja na Dunaju na temo privatnega reproduciranja v Sloveniji. Glavni 

tajnik Združenja pa je septembra 2019 sodeloval tudi na letnem strokovnem kongresu 

strokovnjakov na področju avtorskega prava organizacije ALAI v Pragi. 

V procesu razvoja lastnega profesionalnega delovanja Združenja ZAMP se je poslovodstvo v 

mesecu septembru preselilo na novo lokacijo na Kotnikovi ulici v Ljubljani in se med drugim 

lotilo urejanja poslovne dokumentacije ter prenosa arhiva Združenja ZAMP na to lokacijo. 

Obenem je v prostorih poslovodstva opravilo nekaj poslovnih sestankov in sprejemalo 

imetnike, člane ter različne sodelavce. 

Med drugim je bila v tem času opravljena analiza sklenjenih pogodb z malimi in regionalnimi 

RTV postajami, pregled pogodb s kabelskimi operaterji, pravna analiza veljavne pogodbe z 

javno RTV, analiza uporabe avtorskih del na javnih prireditvah, položeni so bili  tudi temelji 

za obsežno uskladitev poslovanja z uredbo GDPR glede varstva osebnih podatkov, s katerimi 

pri svojem poslovanju upravlja Združenje ZAMP. V letu 2020 bo delovanje Združenja 

dokončno usklajeno z uredbo o GDPR. 

V letu 2019 je poslovodstvo z namenom prenove pogodbe z nacionalno RTV začelo 

pripravljati novo, obsežno analizo uporabe avtorskih del na nacionalni RTV in (delno 

pomanjkljivega) poročanja o tovrstni uporabi. V zvezi s tem je potekala tako pisna 

korespondenca kot različni neformalni sestanki, predvsem pa so danes, v letu 2020, kot 

posledica tega procesa že na voljo strukturirane analize te uporabe, ki bi za repertoar 

Združenja ZAMP lahko predstavljale delni nadomestek monitoringa, kakršnega uporabljajo 

kolektivne organizacije na področju glasbe, kar sicer v primeru del s področja književnosti, 

znanosti in publicistike tehnično ni uresničljivo. V pripravi je tudi finančna analiza področja 

urejanja pravic Združenja ZAMP z nacionalno RTV, da bo v letu 2020 končno lahko objavljeno 

uradno pogajanje z nacionalno RTV za prenovo veljavne pogodbe. 

Poslovodstvo je posebno pozornost v letu 2019 posvetilo tudi boljšemu uveljavljanju 

nadomestil za uporabo avtorskih del na javnih prireditvah. Pripravilo je seznam številnih 



 

  

uporabnikov na tem področju in zbiralo podatke o uporabi. Z določenimi akterji na tem 

področju (predstavniki Združenje književnih založnikov in knjigotržcev, predstavnico Zveze 

splošnih knjižnic, direktorjem Trubarjeve hiše literature, predstavniki JSKD, predstavniki 

Cankarjevega doma, predstavniki Zveze kulturnih domov Slovenije KUDUS in drugimi) je tudi 

stopilo v stik, bodisi preko pisne korespondence, telefonsko ali na sestankih. Zastavljeni so 

bili realni cilji, ki pa bodo zaradi popolne ustavitve kulturnega življenja v času epidemije v letu 

2020 žal zagotovo okrnjeni. 

Poslovodstvo je v okviru vzpostavljanja lastnega delovanja uvedlo tudi lastno elektronsko 

korespondenčno poslovanje, med drugim štiri nove e-poslovne naslove (za poslovodjo, 

glavnega tajnika, predsednika NO ter splošno poslovanje), sodelovalo pri prenovi profila 

Združenja ZAMP na spletni strani CISAC ter razjasnjevanju pravnih stališč Združenja ZAMP 

pred mednarodnimi institucijami, ki se ukvarjajo s kolektivnim upravljanjem, zastavilo 

osnutke za prenovo lastne spletne strani, med drugim je v pripravi večjezična različica spletne 

strani. Poslovodstvo se je preko na novo vzpostavljenih predalov za elektronsko pošto 

vseskozi aktivno seznanjalo tudi z obsegom korespondence Združenja ZAMP na vseh 

področjih (uporabniki, imetniki, poslovanje, poslovno izobraževanje, odnosi z različnimi 

akterji, ki delujejo na področju zaščite avtorskih pravic), torej tudi na področjih, s katerimi se 

je doslej pretežno ukvarjal zunanji izvajalec ZAMP d.o.o. Problematika modelov nadaljnjega 

prenosa dejavnosti na ZAMP je pri tem še odprta, sam proces prenosa dejavnosti  še ni 

zaključen. Ob koncu leta 2019 je tako poslovodstvo pripravilo tudi nekoliko bolj poglobljeno 

analizo finančnega poslovanja Združenja ZAMP, s poudarkom na vidiku poslovnih odnosov z 

ZAMP d.o.o. in perspektivah nadaljnjega razvoja dejavnosti Združenja ZAMP, vključno s 

kadrovsko strukturo delovanja Združenja ZAMP. 

Poslovodja in glavni tajnik združenja sta se udeležila tudi različnih izobraževalnih dogodkov 

na področju stroke doma in v tujini, med katerimi velja posebej izpostaviti mednarodni 

kongres pravnih strokovnjakov na področju avtorskega prava ALAI v Pragi, pa tudi seminar o 

avtorskih pravicah v organizaciji Urada za intelektualno lastnino. Zastavljeni so bili tudi 

temelji za razvoj strokovne knjižnice s področja avtorskega prava in kolektivnega upravljanja, 

ki bodo dostopni v prostorih poslovodstva Združenja ZAMP. 

Če povzamemo, je poslovodstvo v letu 2019 zasledovalo predvsem naslednje cilje: 

1. dejavni prenos poslovanja na Združenje ZAMP in nadzor nad stroški, 

2. analiza stanja obstoječih sporazumov z domačimi uporabniki na več področjih 

uveljavljanja pravic, 

3. širjenje in urejanje baze imetnikov pravic, 

4. ureditev pravic imetnikov na področju privatnega in drugega lastnega reproduciranja, 

z bistvenim poudarkom na zasledovanju interesov imetnikov Združenja ZAMP, 

5. razvoj uveljavljanja nekaterih manj aktivnih pravic v portfelju Združenja ZAMP ter 

preučitev možnosti nadaljnjega razvoja kolektivne organizacije, 



 

  

6. razvoj mednarodnega poslovanja in aktivnosti Združenja ZAMP ter priprave na 

vključitev članov ZAMP v mednarodno informacijsko bazo IPI, 

7. prenovo temeljnih aktov Združenja ZAMP, predvsem v luči nadaljnjega razvoja 

delovanja Združenja ZAMP in sodelovanje z URSIL v zvezi z usklajenostjo z zakonodajo. 

Poslovodstvo je v letu 2019 sprejelo tudi dva sklepa v zvezi z delitvijo, in sicer »Sklep o delitvi 

sredstev ločene delitvene mase iz naslova primarnega radiodifuznega oddajanja, zbranih 

brez spremljanja dejanske uporabe« ter »Sklep o delitvi sredstev ločene delitvene mase iz 

naslova javnega predvajanja s fonogrami in videogrami«. Nadaljevalo je tudi s sistemom 

izterjav, ki ga je v letu 2018 zastavil prejšnji poslovodja, opravilo nekaj sodnih narokov ter 

zasledovalo cilj izboljšanja izterjave in optimizacije nabora uporabnikov. Združenje ZAMP na 

področju izterjav nadaljuje sodelovanje z odvetniško pisarno CŠH odvetnice, seznam vseh 

zapadlih in neplačanih terjatev pa pri tem vodi administrativno-tehnična služba. Procesi 

izterjave se še nadalje kažejo kot učinkoviti, saj je leta 2019 priliv iz naslova izterjav znašal 

skupno 30.282,52 EUR, od česar je glavnica predstavlja 15.614,10 EUR. Vendar pa stroški 

izterjave, ki se sicer v večini povrnejo ob poravnavi, predstavljajo tudi dodatno postavko pri 

splošnih stroških, v novih aktih Združenja pa bo potrebno premisliti, kako te stroške  

razporediti po posameznih pravicah. Prav tako bo potrebna odločitev, kako alocirati stroške 

za razvoj posameznih pravic. 

Poslovodja 

mag. Barbara Pogačnik 

 

 



 

  

 

Administrativno-tehnične naloge je v imenu kolektivne organizacije še naprej izvajal zunanji 

izvajalec, s katerim ima podpisano Pogodbo o opravljanju administrativno-tehničnih storitev 

v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorske in sorodnih pravic in Pogodbo o opravljanju 

računovodskih in tajniških storitev. Pogodba o opravljanju administrativno-tehničnih storitev 

v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorske in sorodnih pravic je bila dne 30. 5. 2018 

novelirana in usklajena z ZKUASP ter dne 19. 6. 2018 potrjena na skupščini Združenja ZAMP. 

K Pogodbi o opravljanju računovodskih in tajniških storitev z dne 29. 8. 2017 pa je bil dne 

12. 4. 2018 sklenjen Aneks št. 1. 

Na podlagi Pogodbe o opravljanju administrativno-tehničnih storitev v zvezi s kolektivnim 

upravljanjem avtorske in sorodnih pravic je zunanji izvajalec izvajal administrativno-tehnične 

naloge v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic iz 6. in 7. točke prvega odstavka 16. člena 

ZKUASP. Kolektivna organizacija je v letu 2019 aktivno pristopila k prenosu dela dejavnosti, 

ki jih je do sedaj opravljala AT služba, v lastno izvajanje. V ta namen je najprej vzpostavila 

delovno mesto glavnega tajnika in najela nove poslovne prostore, kamor namerava s 

spremembo statuta prenesti tudi sedež kolektivne organizacije, s čimer potrjuje tudi 

usmeritev razvoja v smeri učinkovite in transparentne kolektivne organizacije. 

Stroški kolektivne organizacije do zunanjega izvajalca za opravljanje administrativno-

tehničnih, računovodskih in drugih administrativnih opravil ter storitev v zvezi z 

implementacijo novega informacijskega sistema so bili v letu 2019 strukturirani kot prikazuje 

spodnja tabela: 

 ZBIRANJE AH RAZDELITEV AH RAČUNOVODSTVO DRUGA T-A OPRAVILA SKUPAJ 

JANUAR 3.522,00 2.580,00 1.808,70 563,00 8.473,70 

FEBRUAR 6.180,00 324,00 661,85 577,00 7.742,85 

MAREC 4.014,00 600,00 9.040,45 677,00 14.331,45 

APRIL 4.050,00 3.828,00 5.803,85 225,00 13.906,85 

MAJ 3.456,00 3.294,00 3.887,55 316,00 10.953,55 

JUNIJ 2.298,00 3.225,00 1.065,45 598,00 7.186,45 

JULIJ 2.523,00 3.945,00 3.382,45 1.864,00 11.714,45 

AVGUST 4.380,00 1.674,00 2.530,25 742,00 9.326,25 

SEPTEMBER 4.380,00 10.008,00 4.317,15 727,00 19.432,15 

OKTOBER 3.642,00 4.288,00 6.079,20 547,00 14.556,20 

NOVEMBER 4.272,00 1.308,00 1.038,90 1.808,00 8.426,90 

DECEMBER 3.027,00 2.828,00 4.564,55 629,00 11.048,55 

SKUPAJ 45.744,00 37.902,00 44.180,35 9.273,00 137.099,35 

(vsi zneski so v EUR) 

Nadzor nad izvajanjem AT nalog je vršilo poslovodstvo kolektivne organizacije, ki je mesečno 

prejemalo poročila o opravljenih nalogah in se dnevno sestajalo z vodstvom izvajalca AT 

nalog. V povezavi z izstavljenimi računi je AT služba dnevno komunicirala z uporabniki in 



 

  

dopolnjevala bazo uporabnikov in podlag za fakturiranje, evidentirala plačila in jih izterjevala. 

Na podlagi pravil kolektivne organizacije in v skladu z ZKUASP je bila izvedena letna delitev 

nabranih sredstev avtorjem in imetnikom pravic. Za potrebe delitve je bil evidentiran izvajani 

repertoar, upravičenim imetnikom so bili izplačani AH, izvedeni pa so bili tudi vsi ostali 

postopki v zvezi z delitvijo. 

 

Kolektivna organizacija v letu 2019 ni oblikovala namenskih skladov. 

 

V poslovnem letu 2019 kolektivna organizacija ni zavrnila dovoljenj za uporabo avtorskih del 

iz repertoarja ZAMP. 

 

Za preteklo poslovno leto so izjave o nasprotju interesov podali poslovodja in člani nazornega 

odbora. 

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

 

V letu 2019 so poslovodja Jakob J. Kenda, ki je funkcijo poslovodje v letu 2019 opravljal od 

1. 1. 2019 do 28. 3. 2019, poslovodja Barbara Pogačnik, ki je funkcijo poslovodje v letu 2019 

opravljala od 5. 4. 2019 do 31. 12. 2019, in predsednik ter sedanji in bivši člani nadzornega 

odbora, s strani kolektivne organizacije prejeli naslednja plačila: 

IME IN PRIIMEK VRSTA PREJEMKA BRUTO ZNESEK IZPLAČIL 

BARBARA POGAČNIK POGODBA O POSLOVODENJU 14.474,91 

BARBARA POGAČNIK SEJNINA NO 800,00 

BARBARA POGAČNIK  AVTORSKI HONORAR 1.123,67 

BARBARA POGAČNIK DNEVNICE 672,00 

BARBARA POGAČNIK KILOMETRINE 173,16 

JAKOB J. KENDA POGODBA O POSLOVODENJU 4.564,40 

JAKOB J. KENDA AVTORSKI HONORAR 335,81 

IZTOK ILC SEJNINA NO 2.700,00 

IZTOK ILC AVTORSKI HONORAR 41,65 

DRAGO BAJT SEJNINA NO 1.600,00 

DRAGO BAJT AVTORSKI HONORAR 1.229,58 

STANKA HRASTELJ SEJNINE NO 600,00 

STANKA HRASTELJ AVTORSKI HONORAR 46,34 

MIRANA LIKAR BAJŽELJ SEJNINE NO 600,00 

MIRANA LIKAR BAJŽELJ AVTORSKI HONORAR 23,34 

NATAŠA MÜLLER SEJNINE NO 1.200,00 

NATAŠA MÜLLER AVTORSKI HONORAR 18,09 

DAVID NEDELJKOVIĆ SEJNINA NO 1.800,00 

DAVID NEDELJKOVIĆ AVTORSKI HONORAR 14,72 

(vsi zneski so v EUR) 

 

Kolektivna organizacija je v letu 2019 poslovala z zunanjim izvajalcem, ki je za Združenje 

ZAMP opravljal administrativno-tehnične naloge. To je ZAMP AVTORSKA DRUŽBA d.o.o., s 

sedežem na Kersnikovi ulici 10a v Ljubljani. 

Glede na 57. člen Zakona o medijih, na katerega se sklicuje ZKUASP pri opredeljevanju 

povezanih oseb, je kolektivna organizacija v letu 2019 poslovala s fizičnimi osebami, 

predvsem zaradi izplačila avtorskih honorarjev, ki jih zakon enači s poslovanjem. Na podlagi 



 

  

podatkov v izjavah, ki so jih o povezanih osebah podali vsi člani NO in poslovodstva, je 

kolektivna organizacija poslovala z naslednjimi povezanimi osebami: 

NAZIV POVEZANE OSEBE PRAVNI POSEL ZNESEK 

MIRO BAJT AVTORSKI HONORAR 14,72 

DARJA FABJANČIČ AVTORSKI HONORAR 14,72 

CENE HAWLINA AVTORSKI HONORAR 14,72 

NACE HAWLINA AVTORSKI HONORAR 14,72 

PETER HAWLINA AVTORSKI HONORAR 14,72 

(vsi zneski so v EUR) 

 

V letu 2019 je Združenje ZAMP iz obveznega kolektivnega upravljanja zbralo AH za pravice iz 

naslednjih primerov uporabe: 

1. JAVNA PRIOBČITEV NEODRSKIH PISANIH DEL: 

− pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja, 

− pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, 

− pravica primarnega radiodifuznega oddajanja 

− javno izvajanje, 

2. KABELSKA RETRANSMISIJA. 

Na podlagi pogodb z avtorji je Združenje ZAMP v letu 2019 zbralo AH iz kolektivnega 

upravljanja pravic za naslednje primere uporabe: 

1. REPRODUCIRANJE DEL V ČITANKAH IN UČBENIKIH, 

2. REPRODUCIRANJE DEL V DNEVNEM ALI PERIODIČNEM TISKU. 

 

Zbrana plačila avtorskih honorarjev so bila nekoliko nižja kot v letu 2018. Tudi v letu 2019 je 

kolektivna organizacija nadaljevala s sistemom izterjav. Vloženih je bilo precejšnje število 

izvršb, za nekatere večje uporabnike pa je bil uporabljen tudi inštitut mediacije. V skladu z 

Navodilom za izterjavo zapadlih in neplačanih terjatev, ki opredeljuje pravila, postopke in 

stroške izterjave zapadlih in neplačanih terjatev, ki je bil sprejet v letu 2018, je kolektivna 

organizacija v letu 2019 zaračunavala stroškov opominov in tudi na ta način poskušala doseči 

večjo plačilno disciplino uporabnikov. 



 

  

V zadnjih dveh letih so bili za posamezne pravice zbrani avtorski honorarji v naslednjih 

zneskih: 

 
2019 2018 

Sekundarno radiodifuzno oddajanje 312.284 326.646 

Javno predvajanje s fonogrami 9.658 10.102 

Radiodifuzno oddajanje 174.821 172.461 

Javno izvajanje 1.139 674 

Kabelska retransmisija 70.052 66.447 

Reproduciranje del v čitankah in učbenikih 9.103 4.146 

Reproduciranje del v dnevnem ali periodičnem tisku 75 21 

SKUPAJ 577.132 580.496 

(vsi zneski so v EUR) 

 

Na dan 31. 12. 2019 je kolektivna organizacija po posameznih avtorskih pravicah ugotovila 

naslednje končne delitvene mase: 

  SKUPAJ 
ZBRANI AH 

PRIHODKI SKUPAJ 
ZBRANI AH IN 

PRIHODKI 

STROŠKI IN 
ODHODKI 

DELITVENA 
MASA PRED 

REZERVACIJO 

2 % 
REZERVACIJA 

KONČNA 
DELITVENA 

MASA 

1. JAVNA PRIOBČITEV NEODRSKIH 
PISANIH DEL:  

497.902,96 26.173,74 524.076,71 225.859,72 298.216,99 5.964,34 292.252,66 

a. JAVNO IZVAJANJE 1.139,04 17,22 1.156,27 384,45 771,82 15,44 756,38 

b. JAVNO PRENAŠANJE 0 0 0 0 0 0 0 

c. JAVNO PREDVAJANJE S 
FONOGRAMI IN VIDEOGRAMI 

9.658,29 752,13 10.410,42 5.923,22 4.487,20 89,74 4.397,46 

d. RADIODIFUZNO ODDAJANJE:  174.821,53 1.625,45 176.446,98 74.679,95 101.767,03 2.035,34 99.731,69 

e. SEKUNDARNO RADIODIFUZNO 
ODDAJANJE 

312.284,10 23.778,94 336.063,04 144.872,10 191.190,94 3.823,82 187.367,13 

2. KABELSKA RETRANSMISIJA 70.051,60 17,23 70.068,82 32.081,60 37.987,22 759,74 37.227,48 

3. REPRODUCIRANJE ZA PRIVATNO 
IN DRUGO LASTNO UPORABO 

0 0 0 0 0 0 0 

4. DRUGE VRSTE UPORABE:  9.177,91 34,44 9.212,36 426,27 8.786,09 175,72 8.610,37 

a. REPRODUCIRANJE NA 
FONOGRAMIH IN VIDEOGRAMIH 

0 0 0 0 0 0 0 

b. REPRODUCIRANJE V 
ČITANKAH IN UČBENIKIH ZA 
POUK 

9.102,77 17,22 9.119,99 384,45 8.735,54 174,71 8.560,83 

c. PONATIS AKTUALNIH 
ČLANKOV, ODLOMKOV, KRAJŠIH 
BESEDIL 

75,14 17,22 92,37 41,82 50,55 1,01 49,54 

d. PROPAGANDNA IN REKLAMNA 
SPOROČILA DO 60 SEKUND 

0 0 0 0 0 0 0 

 SKUPAJ 577.132,47 26.225,43 603.357,90 258.367,59 344.990,31 6.899,81 338.090,50 

(vsi zneski so v EUR) 



 

  

 

Delitev avtorskih honorarjev se je nanašala na zbrane honorarje od 1. 1. 2018 do 

31. 12. 2018. Delitev avtorskih honorarjev je bila izvedena v skladu z veljavnimi internimi akti. 

Osnova za izplačilo avtorskih honorarjev so zbrana plačila uporabnikov. 

Delilna masa, ki je bila dana v delitev v letu 2019, je znašala 385.487 EUR in se je nanašala na 

zbrane avtorske honorarje v letu 2018. 

Skupaj je bilo avtorjem v letu 2019 na podlagi rednega obračuna izplačano 220.189 EUR. 

Znesek vsebuje neto avtorske honorarje, dohodnino teh avtorjev in bruto izplačilo avtorjem-

zavezancem za izstavljanje računov. Skupni znesek dodeljenih, vendar še neplačanih 

avtorskih honorarjev znaša 7.193 EUR. Znesek neplačanih avtorskih honorarjev se nanaša na 

znane imetnike, ki imajo pomanjkljive podatke za izplačilo ali pa še niso izstavili računov. 

Znesek nedodeljenih avtorskih honorarjev znaša 158.084 EUR. To so avtorski honorarji, za 

katere kolektivna organizacija nima podatkov o tem, kdo je imetnik pravic. 

 

V letu 2019 je poslovodstvo združenja po daljšem obdobju stagniranja ponovno zagnalo 

področje mednarodnega sodelovanja, po pregledu vzajemnih sporazumov s tujimi 

kolektivnimi organizacijami je ugotovilo, da sporazum z moldavsko kolektivno organizacijo 

ASDAC ni več veljaven zaradi ukinitve te kolektivne organizacije. Hkrati je ugotovilo, da so 

preostali vzajemni sporazumi, ki jih ima sklenjene Združenje ZAMP in sicer s češko kolektivno 

organizacijo DILIA, s slovaško kolektivno organizacijo LITA in z madžarsko kolektivno 

organizacijo ARTISJUS, zastareli, in jih je potrebno obnoviti v skladu z obstoječim evropskim 

pravnim redom. Združenje ZAMP je v letu 2019 sklenilo tudi nov vzajemni sporazum, in sicer 

z rusko kolektivno organizacijo RAO, v okviru mednarodne dejavnosti pa začelo pripravljati 

tudi več drugih novih vzajemnih sporazumov, ki se sklepajo v letu 2020. Tako ima Združenje 

ZAMP v tem trenutku šest veljavnih vzajemnih sporazumov s tujimi kolektivnimi 

organizacijami (poleg zgoraj naštetih še z latvijsko kolektivno organizacijo AKKA/LAA in z 

albansko kolektivno organizacijo AlbAutor). Združenje ZAMP je pripravilo natančne sezname 

vsot, rezerviranih za tuje imetnike, in sestrskih kolektivnim organizacijam sporočilo imena 

avtorjev, za katere predpostavlja, da so pod njihovim okriljem.  

S pristopom v sistem izmenjave podatkov med kolektivnimi organizacijami bo Združenje 

ZAMP v letu 2020 sredstva za avtorje, ki jih zastopajo sestrske kolektivne organizacije, s 

katerimi ima Združenje ZAMP sklenjene sporazume o vzajemnem zastopanju, tudi izplačalo. 



 

  

 

Pred Upravnim sodiščem RS poteka upravni spor tožeče stranke Združenja ZAMP proti 

Republiki Sloveniji, ki jo predstavlja Urad RS za intelektualno lastnino, in sicer v zvezi z 

dovoljenjem za kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic, podeljenega Društvu 

KOPRIVA, k.o. Dovoljenje obsega pravico zbiranja sredstev iz naslova pravičnega nadomestila 

za tonsko ali vizualno snemanje, ki ga avtorjem razdeljuje Združenje ZAMP. 

 

V začetku leta 2020, še posebej pa v mesecu marcu in aprilu, smo se tudi v Sloveniji soočili s 

širjenjem koronavirusa. V tem trenutku ni mogoče zanesljivo oceniti, kako dolgo bodo trajale 

prekinitve in motnje delovnih procesov ter kako bo to vplivalo na zbrane avtorske honorarje 

in stroške kolektivne organizacije. 



 

  

 

 

 

 
 

31. 12. 2019 31. 12. 2018 

SREDSTVA  779.115 667.629 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 20.327 12.832 

I. 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

20.327 12.832 

1 Neopredmetena sredstva 20.327 12.832 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA  758.788 654.797 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (pojasnilo A) 117.681 125.391 

V. Denarna sredstva (pojasnilo B) 641.107 529.406 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  779.115 667.629 

A. SKLAD  659 659 

I. Društveni sklad  (pojasnilo C) 659 659 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  680.606 557.283 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (pojasnilo D) 680.606 557.283 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (pojasnilo E) 97.850 109.687 

(vsi zneski so v EUR) 

Razkritja na straneh od 28 do 30 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v 

povezavi z njimi. 

 



 

  

 

  
2019 2018 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (pojasnilo F) 576.732 573.879 

E.  Drugi poslovni prihodki 11.546 12.151 

F.  KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 588.278 586.030 

G. POSLOVNI ODHODKI (pojasnilo G) 602.935 593.585 

I. Stroški blaga, materiala in storitev 562.808 577.160 

2. Stroški porabljenega materiala  1.811 2.015 

3. Stroški storitev 560.997 575.145 

II. Stroški dela 20.485 0 

1. Stroški plač 16.466 0 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 1.080 0 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 1.611 0 

4. Drugi stroški dela 1.328 0 

III. Odpisi vrednosti 15.191 13.085 

1. Amortizacija 3.755 1.293 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 11.436 11.792 

IV. Drugi poslovni odhodki 4.451 3.340 

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV 14.657 7.555 

J. FINANČNI PRIHODKI  (pojasnilo H) 2.412 1.855 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2.412 1.855 

L. DRUGI PRIHODKI (pojasnilo I) 12.267 5.700 

M. DRUGI ODHODKI 22 0 

N. PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 

P. DAVEK OD DOHODKOV 0 0 

R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0 0 

(vsi zneski so v EUR) 

Razkritja na straneh od 28 do 30 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v 

povezavi z njimi. 



 

  

 

  2019 2018 

A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a) Postavke izkaza poslovnega izida 3.755 1.293 

 
- Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz 

poslovnih terjatev 
602.958 593.585 

 
- Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni 

odhodki iz poslovnih obveznosti  
-599.203 -592.292 

 - Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih  0 0 

b) 
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, 
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih 
postavk bilance stanja 

119.196 114.259 

 - Začetne manj končne poslovne terjatve 7.710 17.712 

 - Končni manj začetni poslovni dolgovi 123.323 114.957 

 - Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -11.837 -18.410 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b) 122.951 115.552 

B DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU   

a) Prejemki pri investiranju 0 0 

b) Izdatki pri investiranju -11.250 -9.765 

 - Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -11.250 -9.765 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b) -11.250 -9.765 

C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 0 0 

b)  Izdatki pri financiranju 0 0 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a+b) 0 0 

Č KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV  641.107 529.406 

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc) 111.701 105.787 

y) Začetno stanje denarnih sredstev 529.406 423.619 

(vsi zneski so v EUR) 

Razkritja na straneh od 28 do 30 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v 

povezavi z njimi. 

 

 

 

 



 

  

 

Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni skladno s Slovenskim 

računovodskim standardom 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah 

in izkazujejo resnično finančno stanje društva na dan 31. 12. 2019. 

Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah, 

vodenih skladno s splošnimi Slovenskimi računovodskimi standardi. Pri pripravi so 

upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih 

dogodkov, časovne neomejenosti delovanja in kakovostne značilnosti računovodskih izkazov; 

te so predvsem: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

Društvo vodi dvostavno knjigovodstvo. 

Računovodski izkazi so pripravljeni v evrih. 

 

 

Neopredmeteno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju 

ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive 

nakupne dajatve po odštetju popustov ter vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja 

sredstva za nameravano uporabo. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja do 

nastanka neopredmetenega sredstva, če to nastaja dlje kot eno leto. 

 

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 

listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo, ali pa 

ne glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen 

s pogodbo. 

Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem 

znesku, se štejejo kot dvomljive, če pa se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne 

terjatve. 

 

Denarna sredstva sestavljajo denarna sredstva na računih, prek katerih društvo posluje, in 

gotovina v blagajni. 



 

  

 

Društveni sklad je lastni vir financiranja društva. Društveni sklad zajema zneske ustanovne 

vloge, presežka prihodkov, razporejenega za določene namene, nerazporejenega presežka 

prihodkov in nepokritega presežka odhodkov (odbitna postavka). Če je znesek nepokritega 

presežka odhodkov večji od zneska ostalih sestavin društvenega sklada, se razlika izkaže kot 

postavka, ki zmanjšuje obveznosti do virov sredstev. 

 

Kratkoročne poslovne obveznosti zajemajo zneske kratkoročnih poslovnih dolgov do članov 

in dobaviteljev, kratkoročnih dolgov do kupcev za prejete predujme in varščine ter drugih 

kratkoročnih dolgov iz poslovanja na dan bilanciranja. Zajemajo tudi tiste zneske dolgoročnih 

poslovnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, ali so že 

zapadli v plačilo, pa še niso plačani. 

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo zneske kratkoročnih pasivnih časovnih 

razmejitev na dan bilanciranja. 

 

Kolektivna organizacija pripoznava prihodke v skladu s SRS 15, v skladu s katerim se prihodki 

pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s 

povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. 

Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bo društvo zanje prejelo plačilo. 

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so: subvencije, dotacije, regresi, 

kompenzacije, premije in podobni prihodki. 

 

Stroški storitev zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih 

pravnih in fizičnih oseb, ki bremenijo poslovni izid v obračunskem obdobju. 

Drugi poslovni odhodki zajemajo zneske sredstev, ki jih društvo prenese drugim pravnim 

osebam, skladno z nameni, za katere je ustanovljeno. 

Finančni odhodki zajemajo zneske obresti, popravkov oziroma odpisov finančnih naložb in 

drugih finančnih odhodkov, ki bremenijo odhodke v obračunskem obdobju. 



 

  

 

Davek od dohodkov pravnih oseb je znesek obveznosti za plačilo tega davka, ki ga ugotovi 

društvo za obračunsko obdobje. 

Društvo je zavezanec za davek na dodano vrednost. 

Presežek prihodkov je tisti del prihodkov obračunskega obdobja, ki ostane društvu po 

pokritju vseh odhodkov tega obdobja. 

Presežek odhodkov je tisti del odhodkov obračunskega obdobja, ki ga društvo ne pokrije s 

prihodki tega obdobja. 

 

 

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami v skupnem znesku 117.681 EUR Združenje ZAMP 

izkazuje naslednje kratkoročne terjatve: 

− terjatve do kupcev oziroma uporabnikov v znesku 104.832 EUR, 

− terjatve iz naslova predujmov v znesku 46 EUR, 

− terjatve iz naslova DDV-ja v znesku 9.262 EUR, 

− terjatve iz naslova akontacije dohodnine v znesku 2.333 EUR, 

− terjatve do AT službe iz naslova napačno plačanih računov uporabnikov v znesku 

1.208 EUR. 

Terjatve za zaračunane avtorske honorarje zavezancem za plačilo na dan 31. 12. 2019 znašajo 

104.832 EUR. Poslovne terjatve niso zavarovane. Poslovodstvo ocenjuje, da so terjatve 

izterljive v višini knjigovodsko izkazane vrednosti. 

 

Denarna sredstva skupaj znašajo 641.107 EUR in se nanašajo na sredstva na transakcijskih 

računih v znesku 641.004 EUR ter sredstva v blagajni v znesku 103 EUR. 

 

Društveni sklad na dan 31. 12. 2019 v znesku 659 EUR izkazuje nerazporejen presežek 

prihodkov. 



 

  

 

Društvo med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi v skupnem znesku 680.606 EUR 

izkazuje: 

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 

Obveznosti do dobaviteljev 17.124 14.164 

Obveznosti iz fakturiranih in plačanih AH (delitvena masa) 338.091 385.487 

Obveznosti za dodeljene in nerazdeljene AH leta 2019 7.192 0 

Obveznosti za dodeljene in nerazdeljene AH pred 2019 49.535 55.094 

Obveznosti za nedodeljene AH leta 2019 158.084 57.056 

Obveznosti za nedodeljene AH pred 2019 55.373 0 

Obveznosti na podlagi 6.4. točke Pravilnika o delitvi zbranih AH Združenja 
ZAMP iz naslova obveznosti do neznanih imetnikov (rezervacije) 

51.110 44.278 

Obveznosti iz naslova plač 3.320 0 

Druge obveznosti 777 1.203 

SKUPAJ 680.606 557.283 

(vsi zneski so v EUR) 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (administrativno tehnična služba, najem prostorov 

ipd.) znašajo 17.124 EUR. 

 

Obveznosti iz naslova fakturiranih in plačanih avtorskih honorarjev Združenja ZAMP, na dan 

31. 12. 2019 znašajo 338.091 EUR. Znesek predstavlja delitveno maso, ki bo predmet delitve 

v letu 2020. 

 

Obveznosti Združenja ZAMP iz naslova dodeljenih in nerazdeljenih AH na dan 31. 12. 2019 

znašajo skupaj 56.727 EUR. Obveznosti vključujejo dodeljene in nerazdeljene AH leta 2019 v 

znesku 7.192 EUR in dodeljene in nerazdeljene AH pred obdobjem leta 2019 v znesku 

49.535 EUR. Zneski vključujejo obveznosti za AH do zavezancev, ki izstavljajo račune (ki še 

niso izdali računa ali računi do 31. 12. 2019 še niso zapadli) in obveznosti za neizplačane AH 

zaradi sprememb podatkov za nakazilo. V dodeljene in nerazdeljene AH so vključene tudi 

neizplačane obveznosti do tujih imetnikov, za katere se predvideva, da jih zastopajo tuje 

kolektivne organizacije, in sicer v znesku 26.330 EUR. 



 

  

 

Vključujejo obveznosti za nedodeljene AH v znesku 213.457 EUR na podlagi 35. člena 

ZKUASP. Obveznosti za nedodeljene AH leta 2019 znašajo 158.084 EUR. Obveznosti za 

nedodeljene AH pred letom 2019 pa 55.373 EUR. 

 

Tabela v nadaljevanju prikazuje gibanje izkazanega zneska obveznosti do neznanih imetnikov 

pravic iz naslova delitvene mase v skladu s točko 6.4. Pravilnika o delitvi zbranih AH ZAMP: 

Stanje na dan 1. 1. 2019  44.278 

Zmanjšanje v letu 2019 -68 

Oblikovanje na podlagi točke 6.4. Pravilnika od delitvi zbranih AH 6.900 

Stanje na dan 31. 12. 2019 51.110 

(vsi zneski so v EUR) 

 

Obveznosti iz naslova plač v znesku 3.320 EUR se nanašajo na neizplačano bruto plačo, 

prispevke delodajalca ter druge obveznosti za prejemke iz naslova dela za mesec december 

2019. 

 

Druge kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznost za plačilo DDV v znesku 777 EUR. 

 

Pasivne časovne razmejitve izkazujejo znesek vnaprej vračunanih stroškov nadomestil 

imetnikom avtorskih pravic (avtorskih honorarjev) v znesku 97.850 EUR, na podlagi 

uporabnikom avtorskih del zaračunanih nadomestil (avtorskih honorarjev) v 2019 in v letih 

pred 2019, ki do 31. 12. 2019 še niso bili plačani in bodo v delitveno maso vključeni v 

prihodnjih obdobjih ob plačilu zadevnih terjatev. 

 

Prihodki so pripoznani na podlagi veljavnih tarif Združenja, sklenjenih pogodb in podatkov, ki 

jih ima Združenje na voljo ter na podlagi prejetih podatkov uporabnikov. 



 

  

Vsi prihodki od prodaje skupaj za leto 2019 znašajo 576.732 EUR in so v primerjavi z letom 

2018 višji za 0,29 %. 

 
2019 2018 

Prihodki iz naslova sekundarnega radiodifuznega oddajanja 311.355 318.679 

Prihodki iz javnega predvajanja s fonogrami 9.630 9.856 

Prihodki iz naslova RTVSLO 134.264 134.264 

Prihodki iz naslova lokalnih radijskih in TV postaj 42.588 38.525 

Prihodki iz naslova javnega izvajanja 1.507 561 

Prihodki iz naslova kabelske retransmisije 68.210 67.827 

Prihodki iz naslova objav v učbenikih in čitankah za pouk 9.103 4.146 

Prihodki iz naslova objav v dnevnem in periodičnem tisku 75 21 

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 576.732 573.879 

(vsi zneski so v EUR) 

 

Malim uporabnikom (gostincem, frizerskim salonom, trgovcem ipd.) je bilo v letu 2019 

izdanih 13.000 računov. V letu 2019 je bilo na novo prijavljenih 310 objektov. Večina odjav je 

vezanih na zaprtje podjetij in ne na prenehanje predvajanja avtorskih del. 

 

Na podlagi podpisanega skupnega sporazuma za javno predvajanje pri obrtni in gostinski 

dejavnosti mali uporabniki plačujejo z enotnim zneskom dve pravici, in sicer pravico 

sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico javnega predvajanja s fonogrami in 

videogrami. Na podlagi Pravilnika o delitvi zbranih avtorskih honorarjev se 3 % zbranih 

honorarjev razporedi v delitveno maso iz naslova javnega predvajanja s fonogrami in 

videogrami. 

 

Pogodba z RTV Slovenijo bi morala biti obnovljena v letu 2016, vendar je prenova pogodbe 

še v pripravi. Do podpisa nove pogodbe oziroma skupnega sporazuma RTV Slovenija plačuje 

mesečno enak znesek, kot izhaja iz trenutno veljavne pogodbe. 



 

  

 

Znesek nabranih avtorskih honorarjev iz naslova lokalnih radijskih in TV postaj je v primerjavi 

z letom poprej višji, kar je posledica učinkovitejše izterjave in večjega števila prijavljenih 

radijskih postaj. Izdanih je bilo 605 računov. 

 

Znesek nabranih avtorskih honorarjev iz naslova javnega izvajanja je v primerjavi z letom 

poprej višji. Na višino zneska vpliva predvsem dejstvo, da so glavni izvajalci velikokrat hkrati 

tudi imetniki pravic in zato tovrstne pravice upravljajo sami in ne preko kolektivne 

organizacije (10. člen ZKUASP). 

 

Tarifa s kabelskimi operaterji ostaja nespremenjena. Na znesek nabranih sredstev vpliva 

predvsem število naročnikov, ki jih sporočajo kabelski operaterji. Uporabnikom je bilo izdanih 

459 računov. 

 

AH iz naslova reproduciranja del v čitankah in učbenikih predstavljajo manjši del prihodkov. 

Kolektivna organizacija tovrstne pravice upravlja samo za tiste avtorje, ki so nanjo prenesli 

pooblastilo za upravljanje tovrstnih pravic. 

 

AH iz naslova reproduciranja del dnevnem in periodičnem tisku predstavljajo manjši del 

prihodkov. Kolektivna organizacija tovrstne pravice upravlja samo za tiste avtorje, ki so nanjo 

prenesli pooblastilo za upravljanje tovrstnih pravic, poleg tega pa tudi ne razpolaga s vsemi 

podatki o pogodbah, v katerih je lahko opredeljen promet s temi pravicami. 



 

  

 

  2019 2018 

Strošek AH imetnikom avtorskih pravic 344.589,63 386.737,18 

Drugi stroški poslovanja 246.909,62 195.055,54 

stroški energije 198,41 152,38 

strošek pisarniškega in drugega materiala 1.077,37 1.862,50 

strošek odpisa DI 554,84 0,00 

stroški storitev pri opravljanju storitev (poštnina, telefon, tisk) 9.171,00 8.622,23 

strošek AT službe:     

strošek, povezan z zbiranjem AH 45.744,00 41.319,00 

strošek, povezan z razdeljevanjem AH 37.902,00 24.981,00 

stroški računovodskih in tajniških storitev 53.453,35 62.535,05 

stroški odvetniških storitev 13.965,59 11.825,02 

stroški intelektualnih storitev 11.060,00 7.550,00 

stroški IT storitev 1.296,75 0,00 

stroški najemnin 3.564,30 2.604,92 

stroški reprezentance 190,65 136,90 

stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 3.894,84 1.728,66 

stroški dela 20.484,58 0,00 

stroški dnevnic, kilometrin in nočitev za službena 
potovanja 

3.402,64 161,99 

stroški storitev fizičnih oseb:     

strošek sejnin Nadzornega odbora 8.969,16 9.953,58 

strošek pogodbe o poslovodenju 20.825,21 15.731,67 

stroški amortizacije 3.755,00 1.292,70 

drugi stroški 1.091,27 226,31 

stroški članarin CISAC in kotizacij 1.857,06 1.062,63 

sodne takse 4.451,60 3.309,00 

Prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi odpisa terjatev 11.436,44 11.792,68 

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI 602.935,69 593.585,40 

(vsi zneski so v EUR) 

Največji delež stroškov, ki jih je imela kolektivna organizacija pri svojem poslovanju v letu 

2019, je zajetih v stroških AT službe, in sicer 14,13 % od skupnih prihodkov. V stroških AT 

službe so tako zajeti stroški povezani z zbiranjem in razdeljevanjem AH. V primerjavi z letom 

2018 so bili stroški zbiranja AH nekoliko višji v delu, ki je posledica povečanja aktivnosti na 

področju izterjave. Precej višji pa so bili stroški AT storitev pri delu razdeljevanja AH, kar je 

posledica uvajanja novega informacijskega sistema za delitev. Drugi največji delež stroškov 

odpade na stroške računovodskih in tajniških storitev, in sicer 9,03 % od skupnih prihodkov, 

ki pa je zaradi nižjih tarif za 9.081,70 EUR nižji kot v letu poprej. Kolektivna organizacija je v 

letu 2019 vzpostavila zaposlitev lastnih delavcev in tako sledila cilju večje osamosvojitve. 



 

  

Stroški dela enega zaposlenega so na polletni ravni znašali 20.484,58 EUR, kar predstavlja 

3,43 % skupnih prihodkov. Poslovodstvo kolektivne organizacije ni redno zaposleno in 

prejema plačilo za svoje delo na podlagi Pogodbe o poslovodenju. Skupni strošek 

poslovodenja je v letu 2019 znašal 20.825,21 EUR oziroma 3,54 % skupnih prihodkov. 

Stroški sejnin nadzornega sveta so znašali 8.969,16 EUR, kar predstavlja 1,51 % skupnih 

prihodkov. 

Stroški odvetniških storitev so znašali 13.965,59 EUR in predstavljajo stroške v zvezi z 

izterjavo terjatev ter tekoče zadeve. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki v znesku 11.436,44 EUR so evidentirani na podlagi sklepa 

poslovodstva o odpisu terjatev za dolžnike, ki so bili izbrisani iz sodnega registra oziroma so 

v stečaju. 

 

Finančni prihodki znašajo 2.412 EUR, od tega znašajo prihodki od avista obresti 6 EUR, 

prihodki iz naslova obresti od izvršb pa 2.406 EUR. 

 

Drugi prihodki znašajo 12.267 EUR in se nanašajo na povračila stroškov iz naslova izvršb ter 

na prihodke iz naslova stroškov opominov, poslanih uporabnikom. 



 

  

 

 

V tabeli so prikazani zbrani avtorski honorarji na podlagi avtorskih pravic in vrste uporabe, ki 

jih zbira Združenje ZAMP, ki so bili plačani v letu 2019 na podlagi izstavljenih računov od leta 

2014 do 2019. 

  PLAČANO 
ZA 2019 

PLAČANO 
ZA 2018 

PLAČANO 
ZA 2017 

PLAČANO 
ZA 2016 

PLAČANO 
ZA 2015 

PLAČANO 
ZA 2014 

SKUPAJ V 
2019 

SEKUNDARNO 
RADIODIFUZNO 
ODDAJANJE 

290.423 15.844 2.387 1.887 1.391 353 312.284 

IZVAJANJE S 
FONOGRAMI IN 
VIDEOGRAMI 

8.982 490 74 58 43 11 9.658 

RADIODIFUZNO 
ODDAJANJE  

153.766 17.707 1.001 928 334 1.085 174.821 

JAVNO IZVAJANJE 1.139 0 0 0 0 0 1.139 

KABELSKA 
RETRANSMISIJA 

56.858 10.916 0 2.279 0 0 70.052 

REPRODUCIRANJE V 
ČITANKAH IN 
UČBENIKIH 

9.103 0 0 0 0 0 9.103 

PONATIS AKTUALNIH 
ČLANKOV, 
ODLOMKOV IN 
KRAJŠIH BESEDIL 

75 0 0 0 0 0 75 

SKUPAJ 520.346 44.957 3.462 5.152 1.768 1.449 577.132 

(vsi zneski so v EUR) 

 

Poleg stroškov avtorskih honorarjev imetnikov avtorskih pravic, ki so razlika med prihodki in 

odhodki, je imela kolektivna organizacija v letu 2019 še stroške poslovanja in 

prevrednotovalne poslovne odhodke zaradi odpisov poslovnih terjatev do tistih uporabnikov, 

ki so izbrisani iz evidenc, ker so prenehali poslovati in od katerih izterjava ni več mogoča. 

Združenje ZAMP je stroške, povezane z zbiranjem in razdeljevanjem avtorskih honorarjev, 

vodilo na podlagi dejanske porabe delovnega časa. Kadar stroškov poslovanja ni bilo mogoče 

neposredno pripisati posamezni avtorski pravici, oziroma vrsti uporabe, so se le-ti na podlagi 

delitvenega ključa, ki je število opravljenih delovnih ur, pripisali posamezni pravici oz. vrsti 



 

  

uporabe. Prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi odpisov poslovnih terjatev so pripisani 

tisti vrsti uporabe, na katero so se dejansko nanašale terjatve. 

V nadaljevanju prikazujemo prikaz stroškov poslovanja glede na zbrane avtorske honorarje 

in celotni prikaz stroškov skupaj s stroški odpisov terjatev razporejeni po posameznih avtorski 

pravici glede na izračunane ključe. 

Uporabili smo dva ključa, ločeno za stroške razdeljevanja in zbiranja AH, in za ostale stroške, 

razporejene na splošno stroškovno mesto, katerih izračun je razporejen kot sledi: 

− odstotek stroškov poslovanja glede na zbrane avtorske honorarje in druge prihodke 

pred odpisom terjatev, 

− odstotek vseh stroškov, skupaj s stroški odpisov terjatev glede na zbrane AH, druge 

prihodke in prihodke, nastale v povezavi z odpisom terjatev, 

− izračun ključa za razporeditev splošnih stroškov, 

− izračun ključa za razporeditev stroškov razdeljevanja in zbiranja AH, 

− razporeditev stroškov na podlagi ključev po posamezni avtorski pravici in vrsti 

uporabe. 

 

 ZBRANI AH OSTALI 

PRIHODKI 

SKUPAJ STROŠKI ODSTOTEK 

STROŠKOV 

1. JAVNA PRIOBČITEV 
NEODRSKIH PISANIH DEL: 

497.902,96 14.737,30 512.640,27 214.423,28 41,83 % 

a. SEKUNDARNO 
RADIODIFUZNO ODDAJANJE 

312.284,10 12.685,60 324.969,70 133.778,76 41,17 % 

b. JAVNO PREDVAJANJE S 
FONOGRAMI IN VIDEOGRAMI 

9.658,29 409,03 10.067,32 5.580,12 55,43 % 

c. RADIODIFUZNO ODDAJANJE 174.821,53 1.625,45 176.446,98 74.679,95 42,32 % 

d. JAVNO IZVAJANJE 1.139,04 17,22 1.156,27 384,45 33,25 % 

2. KABELSKA RETRANSMISIJA 70.051,60 17,23 70.068,82 32.081,60 45,79 % 

3. DRUGE VRSTE UPORABE: 9.177,91 34,44 9.212,36 426,27 4,63 % 

a. REPRODUCIRANJE V 
ČITANKAH IN UČBENIKIH 

9.102,77 17,22 9.119,99 384,45 4,22 % 

b. PONATIS AKTUALNIH 
ČLANKOV, ODLOMKOV IN 
KRAJŠIH BESEDIL 

75,14 17,22 92,37 41,82 45,27 % 

SKUPAJ 577.132,47 14.788,97 591.921,45 246.931,15 41,72 % 

(vsi zneski so v EUR) 

Glede na zbrane avtorske honorarje so stroški poslovanja znašali 41,72 % Stroški poslovanja 

so glede na skupščinski sklep, ki dovoljuje 38 % stroške poslovanja preseženi za 3,72 %. 



 

  

Povišanje stroškov poslovanja je posledica različnih dejavnikov, predvsem kadrovskega 

osamosvajanja oziroma aktivnejšega samostojnega poslovanja Združenja ZAMP, ki ima od 

julija 2019 na delovnem mestu glavnega tajnika organizacije zaposlenega gospodarskega 

pravnika, manjša povišanja stroškov so prispevali stroški delovanja na samostojni lokaciji, 

okrepljena mednarodna dejavnost, povišanja stroškov plačilnega prometa in poštnine, hkrati 

pa je leto 2019 predstavljalo tudi dokončanje drugega dela informacijske platforme, zaradi 

česar so se povišali tudi predvideni stroški administrativno-tehnične službe in stroški 

amortizacije. Stroški amortizacije v letu 2019 še niso zajemali nakupa osnovnih sredstev za 

delovanje Združenja ZAMP.  

Skupen odstotek stroškov zunanje administrativno-tehnične ter računovodsko-tajniške 

službe je v letu 2019 znašal 23,16 % skupnih prihodkov, strošek polletne redne zaposlitve 

gospodarskega pravnika 3,43 % skupnih prihodkov, skupen strošek poslovodenja obeh 

poslovodij v letu 2019 pa je znašal 3,54 % skupnih prihodkov. Skupno so torej stalni stroški 

dela za Združenje ZAMP predstavljali 30,13 % skupnih prihodkov. Ostalih 11,59 % stroškov v 

letu 2019 so predstavljali različni drugi stroški (stroški najemnin 0,63 %, stroški sodnih taks, 

odvetniških storitev in pravnega svetovanja 3,81 %, stroški revizije 1,16 %, stroški 

amortizacije 0,63 %, stroški aktivnosti in članarin v krovni organizaciji CISAC in drugih 

mednarodnih dejavnosti 0,88 %, stroški nadzornega odbora 1,51 %, stroški plačilnega 

prometa 0,65 %, stroški poštnine 1,3 % ter nekateri drugi stroški). 



 

  

 

  ZBRANI AH OSTALI 
PRIHODKI 

SKUPAJ STROŠKI ODSTOTEK 
STROŠKOV 

1. JAVNA PRIOBČITEV NEODRSKIH 
PISANIH DEL: 

497.902,96 26.173,74 524.076,70 225.859,72 43,10 % 

a. SEKUNDARNO 
RADIODIFUZNO ODDAJANJE 

312.284,10 23.778,94 336.063,04 144.872,10 43,11 % 

b. JAVNO PREDVAJANJE S 
FONOGRAMI IN VIDEOGRAMI 

9.658,29 752,13 10.410,42 5.923,22 56,90 % 

c. RADIODIFUZNO ODDAJANJE 174.821,53 1.625,45 176.446,98 74.679,95 42,32 % 

d. JAVNO IZVAJANJE 1.139,04 17,22 1.156,26 384,45 33,25 % 

2. KABELSKA RETRANSMISIJA 70.051,60 17,23 70.068,83 32.081,60 45,79 % 

3. DRUGE VRSTE UPORABE: 9.177,91 34,44 9.212,35 426,27 4,63 % 

a. REPRODUCIRANJE V 
ČITANKAH IN UČBENIKIH 

9.102,77 17,22 9.119,99 384,45 4,22 % 

b. PONATIS AKTUALNIH 
ČLANKOV, ODLOMKOV IN 
KRAJŠIH BESEDIL 

75,14 17,22 92,36 41,82 45,28 % 

SKUPAJ 577.132,47 26.225,41 603.357,88 258.367,59 42,82 % 

(vsi zneski so v EUR) 



 

  

 

  ŠTEVILO 
OPRAVLJENIH UR 
ZA ZBIRANJE AH 

ŠTEVILO 
OPRAVLJENIH UR 
ZA RAZDELITEV 

AH 

SKUPNO ŠTEVILO 
OPRAVLJENIH UR 

KLJUČ ZA 
RAZPOREDITEV 
STROŠKOV PO 

PRAVICAH 

SEKUNDARNO RADIODIFUZNO 
ODDAJANJE 

1.630 222 1.852 55,52 % 

JAVNO PREDVAJANJE S 
FONOGRAMI IN VIDEOGRAMI 

48 32 80 2,40 % 

RADIODIFUZNO ODDAJANJE 109 860 969 29,05 % 

JAVNO IZVAJANJE 3 4 7 0,21 % 

KABELSKA RETRANSMISIJA 191 230 421 12,62 % 

REPRODUCIRANJE V ČITANKAH 
IN UČBENIKIH 

4 3 7 0,21 % 

PONATIS AKTUALNIH ČLANKOV, 
ODLOMKOV IN KRAJŠIH BESEDIL 

0 0 0 0,00 % 

SKUPAJ 1.985 1.351 3.336 100,00 % 

 

 

  ŠTEVILO 
OPRAVLJENIH UR 
ZA ZBIRANJE AH 

ŠTEVILO 
OPRAVLJENIH UR 
ZA RAZDELITEV 

AH 

KLJUČ ZA 
RAZPOREDITEV 

STROŠKOV 
ZBIRANJA 

KLJUČ ZA 
RAZPOREDITEV 

STROŠKOV 
RAZDELJEVANJA 

SEKUNDARNO RADIODIFUZNO 
ODDAJANJE 

1.630 222 82,12 % 16,43 % 

JAVNO PREDVAJANJE S 
FONOGRAMI IN VIDEOGRAMI 

48 32 2,42 % 2,37 % 

RADIODIFUZNO ODDAJANJE 109 860 5,49 % 63,66 % 

JAVNO IZVAJANJE 3 4 0,15 % 0,30 % 

KABELSKA RETRANSMISIJA 191 230 9,62 % 17,02 % 

REPRODUCIRANJE V ČITANKAH 
IN UČBENIKIH 

4 3 0,20 % 0,22 % 

PONATIS AKTUALNIH ČLANKOV, 
ODLOMKOV IN KRAJŠIH BESEDIL 

0 0 0,00 % 0,00 % 

SKUPAJ 1.985 1.351 100,00 % 100,00 % 

 



 

  

 

Razen stroškov avtorskih honorarjev imetnikov avtorskih pravic, ki so razlika med prihodki in 

odhodki, so bili vsi stroški, ki jih je kolektivna organizacija imela v letu 2019, stroški 

poslovanja. Združenje ZAMP je stroške, povezane z zbiranjem in razdeljevanjem avtorskih 

honorarjev, vodilo na podlagi dejanske porabe delovnega časa. Kadar stroškov poslovanja ni 

bilo mogoče neposredno pripisati posamezni avtorski pravici, oziroma vrsti uporabe, so se le-

ti na podlagi delitvenega ključa, ki je število opravljenih delovnih ur, pripisali posamezni 

pravici oz. vrsti uporabe. 

 SEKUNDARNO 
RADIODIFUZNO 

ODDAJANJE 

JAVNO 
PREDVAJANJE S 
FONOGRAMI IN 

VIDEOGRAMI 

RADIODIFUZNO 
ODDAJANJE 

JAVNO 
IZVAJANJE 

KABELSKA 
RETRANSMISIJA 

REPRODUCI-
RANJE V 

ČITANKAH IN 
UČBENIKIH 

PONATIS 
AKTUALNIH 
ČLANKOV, 

ODLOMKOV, 
KRAJŠIH 
BESEDIL 

SKUPAJ 

STROŠKI POSLOVANJA BREZ AT STORITEV: 

ELEKTRIČNA ENERGIJA 110,15 4,76 57,63 0,42 25,04 0,42 0,00 198,41 

ODPISI DROBNEGA INV. 308,02 13,31 161,16 1,16 70,02 1,16 0,00 554,84 

PISARNIŠKI MATERIAL 598,11 25,84 312,94 2,26 135,96 2,26 0,00 1.077,37 

STROŠKI POŠTNINE 4.465,95 192,91 2.336,67 16,88 1.015,21 16,88 0,00 8.044,50 

STROŠKI TISKA 625,38 27,01 327,21 2,36 142,16 2,36 0,00 1.126,50 

STROŠKI IT STORITEV 719,90 31,10 376,66 2,72 163,65 2,72 0,00 1.296,75 

STROŠKI 
REPREZENTANCE 

105,84 4,57 55,38 0,40 24,06 0,40 0,00 190,65 

STROŠKI 
RAČUNOVODSKIH IN 
TAJNIŠKIH STORITEV 

29.674,94 1.281,85 15.526,47 112,16 6.745,76 112,16 0,00 53.453,35 

STROŠKI PRAVNEGA 
SVETOVANJA IN REVIZIJE 

6.140,02 265,23 3.212,57 23,21 1.395,76 23,21 0,00 11.060,00 

STROŠKI ČLANARIN 
CISAC 

695,09 30,03 363,68 2,63 158,01 2,63 0,00 1.252,06 

STROŠKI ODVETNIŠKIH IN 
NOTARSKIH STORITEV 

7.753,08 334,91 4.056,55 29,30 1.762,44 29,30 0,00 13.965,59 

STROŠKI KOTIZACIJ 335,87 14,51 175,73 1,27 76,35 1,27 0,00 605,00 

STROŠKI NAJEMNIN 1.978,74 85,47 1.035,31 7,48 449,81 7,48 0,00 3.564,30 

STROŠKI DNEVNIC, 
KILOMETRIN, PREVOZOV 
IN NOČITEV 

1.889,00 81,60 988,36 7,14 429,41 7,14 0,00 3.402,64 

STROŠKI PLAČILNEGA 
PROMETA 

2.162,24 93,40 1.131,32 8,17 491,53 8,17 0,00 3.894,84 

STROŠKI AMORTIZACIJE 2.084,61 90,05 1.090,71 7,88 473,88 7,88 0,00 3.755,00 

STROŠKI SEJNIN 
NADZORNI ODBOR 

4.979,28 215,09 2.605,25 18,82 1.131,90 18,82 0,00 8.969,16 

STROŠKI POSLOVODENJA 11.561,24 499,41 6.049,05 43,70 2.628,12 43,70 0,00 20.825,21 

DRUGI STROŠKI 605,82 26,17 316,98 2,29 137,72 2,29 0,00 1.091,27 

STROŠKI DELA 11.372,13 491,24 5.950,11 42,98 2.585,13 42,98 0,00 20.484,58 

STROŠKI TAKS 2.471,33 106,75 1.293,05 9,34 561,79 9,34 0,00 4.451,60 

SKUPAJ STROŠKI 
POSLOVANJA 

90.636,76 3.915,19 47.422,80 342,58 20.603,71 342,58 0,00 163.263,62 



 

  

 SEKUNDARNO 
RADIODIFUZNO 

ODDAJANJE 

JAVNO 
PREDVAJANJE S 
FONOGRAMI IN 

VIDEOGRAMI 

RADIODIFUZNO 
ODDAJANJE 

JAVNO 
IZVAJANJE 

KABELSKA 
RETRANSMISIJA 

REPRODUCI-
RANJE V 

ČITANKAH IN 
UČBENIKIH 

PONATIS 
AKTUALNIH 
ČLANKOV, 

ODLOMKOV, 
KRAJŠIH 
BESEDIL 

SKUPAJ 

STROŠKI AT STORITEV: 

STROŠKI POVEZANI Z 
ZBIRANJEM AH 

36.343,61 1.097,86 3.202,08 22,87 5.031,84 22,87 22,87 45.744,00 

STROŠKI POVEZANI Z 
RAZDELJEVANJEM AH 

6.443,34 909,65 24.048,82 18,95 6.443,34 18,95 18,95 37.902,00 

SKUPAJ STROŠKI AT 
STORITEV 

42.786,95 2.007,50 27.250,90 41,82 11.475,18 41,82 41,82 83.646,00 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIH ODHODKI: 

ODPISI POSLOVNIH 
TERJATEV 

11.436,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.436,44 

OSTALI ODHODKI: 

NEGATIVNE EVRSKE 
IZRAVNAVE 

11,95 0,52 6,25 0,05 2,72 0,05 0,00 21,53 

SKUPAJ VSI STROŠKI IN 
ODHODKI 

144.872,10 5.923,22 74.679,95 384,45 32.081,61 384,45 41,82 258.367,59 

(vsi zneski so v EUR) 

 

Združenje ZAMP v letu 2019 ni oblikovalo namenskih skladov in ni imelo s tem povezanih 

stroškov. 

 

Kolektivna organizacija je v letu 2019 krila stroške iz zbranih avtorskih honorarjev, drugih 

prihodkov iz poslovanja in finančnih prihodkov. 

 

V letu 2019 je bila izvedena ena delitev, v kateri so bile udeležene vse avtorske pravice in 

vrste uporabe, za katere je kolektivna organizacija v letu 2019 zbrala avtorske honorarje. 

Delitev je bila izvedena pravočasno v roku devetih mesecev. 

 

Delitev v letu 2019 je bila prva delitev, ki je bila v celoti izvedena v skladu s pravili ZKUASP. 

Pred letom 2018 vsi podatki v sistemu in računovodstvu še niso bili beleženi v skladu s sedaj 

razširjenimi sistemskimi zmožnostmi, ko se vsi finančni podatki vodijo tako po posamezni 



 

  

upravljani pravici, kot po letih iz katerih posamezni podatek izhaja. Podatki delitve v letu 2019 

so zato v nadaljevanju prikazani tako, da so zbrana sredstva navedena posebej za leto 2018 

in skupno za leta pred 2018. 

  SEKUNDARNO 
RADIODIFUZNO 

ODDAJANJE 

JAVNO 
PREDVAJANJE S 
FONOGRAMI IN 

VIDEOGRAMI 

RADIODIFUZNO 
ODDAJANJE 

JAVNO 
IZVAJANJE 

KABELSKA 
RETRANSMISIJA 

REPRODUCI-
RANJE V 

ČITANKAH IN 
UČBENIKIH 

PONATIS 
AKTUALNIH 
ČLANKOV, 

ODLOMKOV, 
KRAJŠIH 
BESEDIL 

SKUPAJ 
DODELJENO 

ZBRANI AH PRED 2018 18.486 554 8.044 345 6.298 0 0 33.727 

ZBRANI AH ZA 2018 194.581 6.286 105.497 1.719 36.433 5.621 1.623 351.760 

SKUPAJ 213.067 6.840 113.541 2.064 42.731 5.621 1.623 385.487 

(vsi zneski so v EUR) 

 

  SEKUNDARNO 
RADIODIFUZNO 

ODDAJANJE 

JAVNO 
PREDVAJANJE S 
FONOGRAMI IN 

VIDEOGRAMI 

RADIODIFUZNO 
ODDAJANJE 

JAVNO 
IZVAJANJE 

KABELSKA 
RETRANSMISIJA 

REPRODUCI-
RANJE V 

ČITANKAH IN 
UČBENIKIH 

PONATIS 
AKTUALNIH 
ČLANKOV, 

ODLOMKOV, 
KRAJŠIH 
BESEDIL 

SKUPAJ 
IZPLAČANO 

IZPLAČANI AH ZA 2018 116.586 1.746 69.683 1.685 23.245 5.621 1.623 220.189 

SKUPAJ IZPLAČANI AH 116.586 1.746 69.683 1.685 23.245 5.621 1.623 220.189 

(vsi zneski so v EUR) 

V letu 2019 je bilo poleg rednih izplačil na podlagi obračuna za leto 2018 v znesku 

220.189 EUR, za leta pred 2018 skupaj izplačanih 7.509 EUR AH. 

 

Na podlagi izvedene delitve je ostal skupni znesek dodeljenih, a še neizplačanih avtorskih 

honorarjev v višini 7.193 EUR. Vsi imetniki, ki so upravičeni do dodeljenih avtorskih 

honorarjev, so kolektivni organizaciji znani, vendar so bodisi njihovi podatki za izplačilo 

nepopolni in jih še niso sporočili, bodisi niso izstavili računov ali pa niso dostavili sklepov o 

dedovanju. 

  SEKUNDARNO 
RADIODIFUZNO 

ODDAJANJE 

JAVNO 
PREDVAJANJE S 
FONOGRAMI IN 

VIDEOGRAMI 

RADIODIFUZNO 
ODDAJANJE 

JAVNO 
IZVAJANJE 

KABELSKA 
RETRANSMISIJA 

REPRODUCI-
RANJE V 

ČITANKAH IN 
UČBENIKIH 

PONATIS 
AKTUALNIH 
ČLANKOV, 

ODLOMKOV, 
KRAJŠIH 
BESEDIL 

SKUPAJ 
DODELJENO IN 
NEIZPLAČANO 

DODELJENI, NEIZPLAČANI 
AH ZA 2018 3.694 26 2.759 0 714 0 0 7.193 

(vsi zneski so v EUR) 



 

  

 

Znesek nedodeljenih avtorskih honorarjev na podlagi obračuna v letu 2019 je na dan 

31. 12. 2019 znašal 158.084 EUR. Kolektivna organizacija z nedodeljenimi avtorskimi 

honorarji ravna skladno s 35. členom ZKUASP. Iz preteklih let ima kolektivna organizacija še 

55.373 EUR nedodeljenih AH. 

  SEKUNDARNO 
RADIODIFUZNO 

ODDAJANJE 

JAVNO 
PREDVAJANJE S 
FONOGRAMI IN 

VIDEOGRAMI 

RADIODIFUZNO 
ODDAJANJE 

JAVNO 
IZVAJANJE 

KABELSKA 
RETRANSMISIJA 

REPRODUCI-
RANJE V 

ČITANKAH IN 
UČBENIKIH 

PONATIS 
AKTUALNIH 
ČLANKOV, 

ODLOMKOV, 
KRAJŠIH 
BESEDIL 

SKUPAJ 
NEDODELJENO 

NEDODELJENI AH ZA 
2018 

92.790 5.041 41.099 381 18.773 0 0 158.084 

(vsi zneski so v EUR) 

Gibanje nedodeljenih AH: 

  OBRAČUN 2017 OBRAČUN 2018 SKUPAJ 

STANJE NA DAN 1. 1. 2019 57.056 0 57.056 

OBLIKOVANJE V LETU 2019 0 160.647 160.647 

IZPLAČILO V LETU 2019 -1.683 -2.563 -4.246 

STANJE NA DAN 31. 12. 2019 55.373 158.084 213.457 

(vsi zneski so v EUR) 

 

Združenje ZAMP v letu 2019 od drugih kolektivnih organizacij ni prejelo zneskov in ni izplačalo 

zneskov drugim kolektivnim organizacijam. 

 

Združenje ZAMP v letu 2019 drugim kolektivnim organizacijami ni zaračunalo stroškov 

poslovanja. 

 

Združenje ZAMP v letu 2019 ni plačalo stroškov poslovanja drugim kolektivnim 

organizacijam. 



 

  

 

V letu 2019 ni bilo neposredno izplačanih avtorskih honorarjev imetnikom, ki izhajajo iz druge 

kolektivne organizacije. 

 

Transakcije s povezanimi osebami so navedene v poglavju I.11 PODATKI O POVEZANIH 

OSEBAH IN ZUNANJIH IZVAJALCIH. 

 

Združenje ZAMP je imelo v letu 2019 na podlagi števila ur redno zaposlenega 0,5 delavca. 

Poslovodja svojo funkcijo opravlja na podlagi Pogodbe o poslovodenju.  



 

  

 

Poslovodja Združenja ZAMP je odgovoren za pripravo letnega poročila na način, ki 

zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izida 

poslovanja Združenja ZAMP za leto, končano 31. decembra 2019. 

Poslovodja Združenja ZAMP je odgovoren tudi za ustrezno vodeno računovodstvo, za 

sprejem in izvajanje ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in 

odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 

Poslovodja Združenja ZAMP izjavlja: 

− da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne 

računovodske usmeritve, morebitne spremembe v računovodskih usmeritvah pa so 

ustrezno razkrite, 

− da so bile računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter skladno z 

načeli previdnosti in dobrega gospodarjenja, 

− da so računovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bo društvo nadaljevalo 

poslovanje v prihodnosti v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi 

računovodskimi standardi. 

Seznanjena sem z vsebino vseh sestavnih delov letnega poročila Združenja ZAMP za leto, 

končano 31. 12. 2019. Z njim se strinjam in to potrjujem s podpisom. 

Poslovodja 

mag. Barbara Pogačnik 

Ljubljana, 29. maj 2020 

  



 

  

 

  



 

  

 



 

  

 


