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Dejavnost: Društvo KOPRIVA, k.o. je kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja 
Urada RS za intelektualno lastnino št. 31227-9/2017-68/102 z dne 26.7.2019 na območju 
Republike Slovenije kolektivno upravlja pravico do pravičnega nadomestila za tonsko 
ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe, ki pripa-
da avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom. Temelj-
ni cilj delovanja kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o. je stroškovno učinko-
vito zbiranje nadomestil in hitra razdelitev med upravičene kolektivne organizacije.
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UVOD

Društvo Kopriva, k.o. je najmlajša kolektivna organizacija za uveljavljanje av-
torske in sorodnih pravic v Republiki Sloveniji, hkrati pa je bila tudi prva, ki 
ima interne akte, v celoti usklajene z določili Zakona o kolektivnem upravlja-
nju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). Društvo Kopriva, k.o. na podlagi do-
voljenja Urada RS za intelektualno lastnino na območju Republike Slovenije 
kolektivno upravlja pravico do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno 
snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe, ki pripada 
avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom (v 
nadaljevanju: privatno reproduciranje).

Izključno pravico reproduciranja svojih avtorskih del je avtorju priznala že 
Bernska konvencija iz leta 1886. Reproduciranje brez dovoljenja avtorja to-
rej pomeni kršitev avtorskih pravic. Vendar je tudi izključne pravice možno 
omejiti z zakonom in prav pravica do privatnega reproduciranja predstavlja 
izjemo od takšne izključnosti. Izraz tako označuje dovoljeno reproduciranje v 
nekomercialne namene, ki ga izvrši fizična oseba za svojo zasebno uporabo, 
ob pogoju, da imetniki pravic prejmejo pravično nadomestilo. Gre za posebno 
poplačilno pravico za prikrajšanje, ki avtorjem nastaja zaradi zakonsko dovo-
ljenega reproduciranja. 

Nadomestilo za privatno reproduciranje je bilo prvič uvedeno že leta 1966 v 
Nemčiji, današnje evropske nacionalne ureditve pa temeljijo na določilih Di-
rektiv Evropskega parlamenta in Sveta 2001/29/ES z dne 22.5.2001 ter 2014/26/
EU z dne 26.2.2014. V Sloveniji področje urejata Zakon o avtorski in sorodnih 
pravicah (ZASP) ter Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pra-
vic (ZKUASP).

Pri množičnem reproduciranju avtorskih del je nemogoče pričakovati, da bi 
individualni imetniki pravic nadomestilo uveljavljali v neposrednem razmerju 
z neznanimi individualnimi uporabniki. Zato so v praksi zavezanci za plačilo 
nadomestila proizvajalci in uvozniki naprav in nosilcev, ki omogočajo repro-
duciranje avtorskih del, nadomestilo pa za imetnike pravic zbira kolektivna 
organizacija z dovoljenjem za opravljanje te dejavnosti. 

Tarife v evropskem okolju določajo bodisi neposredno države članice, bodisi 
se te oblikujejo v pogajanjih med imetniki pravic ter reprezentativnim združe-
njem proizvajalcev in uvoznikov, v nekaterih primerih pa gre tudi za kombina-
cijo obeh sistemov. Tarife se v evropski praksi določajo bodisi v odvisnosti od 
spominske zmogljivosti proizvodov, za katere se plačuje nadomestilo, bodisi v 
razmerju do njihove prodajne ali uvozne cene. 
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KOPRIVA V LETU 2019

Ker je bila Slovenija ena redkih držav članic EU, ki pravice do pravičnega nado-
mestila za tonsko ali vizualno snemanje kljub zakonodaji ureditvi ni uveljavlja-
la, sta bila za leto 2019 pred Društvom Kopriva zastavljena naslednja ključna 
cilja: 

• zaključek postopka pridobitve dovoljenja za kolektivno upravljanje 
 pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, 
 ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, in ki 
 pripada avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim 
 producentom ter

• izvedba procesa pogajanj z reprezentativnim združenjem 
 uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP z namenom sklenitve 
 Skupnega sporazuma, s katerim bi stranki določili višine nadomestil 
 za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne 
 ali druge lastne uporabe.

Zastavljena cilja je Društvo Kopriva, k.o. realiziralo v celoti:

•  s podelitvijo dovoljenja št. 31227-9/2017-68/102 z dne 26.7.2019
 (v nadaljevanju: dovoljenje) je Urad RS za intelektualno lastnino 
 odpravil skoraj deset let trajajočo praznino na tem področju. 
 Dokončnost dovoljenja odpravlja številne pravne negotovosti pri 
 zavezancih, poleg urejenih odnosov pa za imetnike pravic ponovno 
 vzpostavlja legitimni vir prihodkov, kot ga poznajo v drugih državah 
 članicah Evropske unije;

• na vabilo za pogajanja, javno objavljeno dne 6.12.2019, se je 
 12.12.2019 ustrezno odzvala Trgovinska zbornica Slovenije s 
 Priglasitvijo za sodelovanje na pogajanjih. Skupni sporazum za 
 določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki 
 se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, je bil parafiran 
 30.12.2019, Društvo Kopriva, k.o. in Trgovinska zbornica Slovenije sta 
 ga podpisali dne 23.1.2020, v Uradnem listu RS pa je bil objavljen 
 dne 24.1.2020 (UL RS 04/2020). 

Navedena dejanja so omogočila učinkovit pričetek procesa zbiranja nadome-
stil.

Nikola Sekulović, vršilec dolžnosti poslovodje

31. marec 2020
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1. BILANCA STANJA
v EUR

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z njimi.

Postavka Pojasnilo 31.12.2019

SREDSTVA 663.280

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 2.227

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0

1. Neopredmetena sredstva 0

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0

II. Opredmetena osnovna sredstva 4.2.1. 2.227

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 2.411

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 0

V. Denarna sredstva 4.2.2. 2.411

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4.2.3. 658.642

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 663.280

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 4.2.4. 94.696

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 94.696

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4.2.5. 568.584
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2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
v EUR

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z njimi.

Pojasnila 2019

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 4.3.1. 658.586

F.  KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 658.586

G. POSLOVNI ODHODKI 658.661

I. Stroški blaga, materiala in storitev 643.527

1.Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0

2. Stroški porabljenega materiala 4.3.2. 376

3. Stroški storitev 4.3.3. 643.151

II. Stroški dela 4.3.4. 14.996

1. Stroški plač 11.859

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 1.049

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 853

4. Drugi stroški dela 1.235

III. Odpisi vrednosti 97

1. Amortizacija 4.3.5. 97

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih 0

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0

IV. Drugi poslovni odhodki 4.3.6. 41

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV 0

I.  PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV 0

J.  FINANČNI PRIHODKI 0

K. FINANČNI ODHODKI 0

L. DRUGI PRIHODKI 4.3.7. 75

L. DRUGI ODHODKI 0

N. PRESEŽEK PRIHODKOV 0

O. PRESEŽEK ODHODKOV 0
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3. IZKAZ DENARNIH TOKOV PO POSREDNI 
METODI (različica II) 

v EUR

  2019

A. Denarni tokovi pri poslovanju  

a) Postavke izkaza poslovnega izida 97

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev

658.661

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in -658.564

finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

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

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in čas. razm., rezervacij ter odlož. terj. 
    in obv. za davek) poslovnih postavk bilance stanja 4.637

Začetne manj končne poslovne terjatve 0

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -658.642

Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0

Začetne manj končne zaloge 0

Končni manj začetni poslovni dolgovi 94.695

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 568.584

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b) 4.734

 

B. Denarni tokovi pri investiranju

a) Prejemki pri investiranju 0

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
investiranje

0

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0

Prejemki od odtujitve finančnih naložb 0

b) Izdatki pri investiranju 2.324

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 2.324

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0

Izdatki za pridobitev finančnih naložb 0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b) 2.324
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Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z njimi.

C. Denarni tokovi pri financiranju

a) Prejemki pri financiranju 0

Prejemki od vplačanega kapitala 0

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 0

b) Izdatki pri financiranju 0

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 0

Izdatki za vračila kapitala 0

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti 0

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0

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

 

Č. Končno stanje denarnih sredstev 2.410

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc) 7.058
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POJASNILA K 
RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM

4.
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4.1. RAČUNOVODSKE USMERITVE

Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov

Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na 
osnovi Slovenskih računovodskih standardov. Pripravljeni so v skladu z 41. 
členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUA-
SP). Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje 
nastanka poslovnih dogodkov in časovna neomejenost delovanja.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih.

Tečaj in način preračuna v domačo valuto

Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci 
stanja in izkazu poslovnega izida preračunane v evre po tečaju Evropske Cen-
tralne Banke. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogod-
kov, se pripoznajo v izkazu prihodkov in odhodkov med finančnimi prihodki 
oziroma odhodki.

Računovodske usmeritve

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo določila 
Slovenskih računovodskih standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri ka-
terih standardi dajejo organizaciji možnost izbire med različnimi načini vre-
dnotenja. Kolektivna organizacija je uporabila usmeritve, ki so opisane v na-
daljevanju.

Društvo je začelo poslovati v letu 2019 in zato ni predstavljenih primerjalnih 
informacij. Računovodske usmeritve so se v obdobju od ustanovitve dosledno 
uporabljale. 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premo-
ženjske pravice. 

Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznavanju ovrednoti po nabavni 
vrednosti (v nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne 
dajatve).

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški poslo-
vanja. 
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Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznavanju ovrednotijo po 
nabavni vrednosti (v nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive 
nakupne dajatve). Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih 
vrednostih, zmanjšanih za enakomerno časovno obračunano amortizacijo.

V nabavni vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva so všteti njegova na-
kupna cena in vsi stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo.

Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentira-
nja, če so odtujena ali izničena, ker od njih ni več mogoče pričakovati koristi. 
Izkupiček od prodaje opredmetenega osnovnega sredstva se evidentira med 
prevrednotovalne poslovne prihodke – dobiček in prevrednotovalne poslovne 
odhodke – izguba. 

Če pozneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sred-
stvom, povečujejo njegove bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi, se po-
veča njegova nabavna vrednost. 

Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena ob-
navljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na 
podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot od-
hodki, kadar se pojavijo.

Amortizacija

Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetene-
ga sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem.

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega me-
seca potem, ko je razpoložljivo za uporabo.

Neopredmeteno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca 
potem, ko je razpoložljivo za uporabo.

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva podjetje amortizi-
ra posamezno po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo:

oprema in pohištvo 5 let 20 %

računalniška in programska oprema 2 leti 50 %
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Finančne naložbe

Finančne naložbe vseh vrst se ob nastanku pripoznajo po pošteni vrednosti. 
Ločeno se izkazujejo dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe.

Terjatve

Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, 
ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve, nominirane v tuji valuti, se ko-
nec obdobja preračunajo po srednjem tečaju ECB; razlika predstavlja finančne 
prihodke ali odhodke.

Poznejša povečanja ali zmanjšanja terjatev povečujejo poslovne oziroma fi-
nančne prihodke oziroma odhodke. Vsa povečanja oziroma zmanjšanja pa mo-
rajo biti utemeljena z ustreznim dokumentom.

Popravek vrednosti terjatev do kupcev doma in v tujini se oblikuje glede na 
starostno strukturo terjatev. Ko je odpis terjatve utemeljen z ustrezno listino, se 
pokrije v breme tako vzpostavljenega popravka vrednosti. 

Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovi-
na je denar v blagajni, in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov. 
Knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni ustanovi, ki se 
lahko uporablja za plačevanje. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne 
na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni ustanovi in se istega dne še ne 
vpiše kot dobroimetje pri njej.

Denarna sredstva, izražena v domači valuti, se izkazujejo po nominalni vre-
dnosti. Tuje valute se preračunajo v domačo valuto po tečaju Evropske Cen-
tralne Banke na dan prejema. Tečajna razlika sestavlja finančne prihodke ali 
odhodke.

Dolgovi

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.

Kratkoročni in dolgoročni dolgovi vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki 
izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo po-
plačilo.

Pozneje se povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za 
katere obstaja sporazum z upnikom. Obračunane obresti od dolgov so finančni 
odhodki. Dolgovi se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne 
poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročni dolgovi se zmanjšujejo tudi za 
tisti del, ki bi moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med krat-
koročnimi dolgovi.
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Dolgovi do pravnih ali fizičnih oseb v tujini se preračunajo v domačo valuto 
na dan nastanka. Tečajna razlika, ki se je pojavila do dneva poravnave takšnih 
obveznosti oziroma do dneva bilance stanja, sestavlja finančne odhodke ali 
prihodke.

Kratkoročne časovne razmejitve

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stro-
ške (odhodke) in kratkoročno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi 
stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s 
katero se organizacija ukvarja in še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno 
nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida ute-
meljeno upoštevajo prihodki, organizacija pa zanje še ni dobila plačila in jih 
tudi ni zaračunala.

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške 
(odhodke) in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunane stroške se-
stavljajo stroški, ki so pričakovani, pa še niso zaračunani in se nanašajo na ob-
dobje, za katero se ugotavlja poslovni izid. Kratkoročno odloženi prihodki na-
stajajo, če so storitve organizacije že zaračunane, dobavitelj pa jih še ni opravil. 
Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravičenost do priznanja 
prihodkov v trenutku prodaje še dvomljiva.

Skladno s 6. in 8. členom statuta je dejavnost društva nepridobitna, nadome-
stila zbira v svojem imenu za tuj račun. Nadomestila predstavljajo razliko med 
prihodki in odhodki, ki se skladno s 54. členom Statuta nameni za delitev. Raz-
lika med prihodki in odhodki ne predstavlja presežka prihodkov obračunskega 
obdobja, zato se na podlagi SRS 11 vnaprej vračuna odhodek za upravičence, 
ki na podlagi delitvenega načrta potem skladno s svojo organiziranostjno prej-
mejo nadomestila.

Pripoznavanje prihodkov

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem 
obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je po-
večanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno 
pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku.

Poslovni prihodki

Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do fi-
nančnih prihodkov, se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev ali po 
prodajnih cenah nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove dokončnosti. 
Višino nadomestila za tonsko in/ali vizualno snemanje je možno oceniti, ko 
zavezanec dostavi podatke. Na podlagi dostavljenih podatkov in/ali sklenjene 
pogodbe se nadomestila tudi zaračuna in pripozna prihodke.
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Finančni prihodki

Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročni-
mi in kratkoročnimi finančnimi naložbami in tudi v zvezi s terjatvami. Finanč-
ni prihodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja 
utemeljen dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti. 
Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na ne-
odplačni del glavnice in veljavno obrestno mero. Prevrednotovalni finančni 
prihodki se pojavijo ob odtujitvi dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb.

Drugi prihodki

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke. Pojavljajo se v dejansko na-
stalih zneskih.

Pripoznavanje odhodkov

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem 
obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to 
zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko je porabljen material oziroma opravljene 
storitve.
Poslovni odhodki se pripoznajo v obdobju, na katerega se nanašajo.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno 
prevrednotenje, ne glede na njihov vpliv na poslovni izid. Prevrednotovalni 
poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, 
neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.

Finančni odhodki

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Fi-
nančni odhodki se pripoznajo po obračunu ne glede na plačila, ki so povezana 
z njimi. Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi 
in kratkoročnimi finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve.

Drugi odhodki

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko na-
stalih zneskih.



KOPRIVA, k.o. Letno poročilo za poslovno leto 2019

16

Izpostavljenost in obvladovanje tveganj

KOPRIVA ni izpostavljena bistvenim tveganjem in negotovostim, ki bi bila po-
membna za presojo premoženja in obveznosti, njenega finančnega položaja in 
poslovnega izida. Ni izpostavljena valutnemu tveganju, saj nima terjatev ali 
obveznosti v tuji valuti. Prav tako ni zadolžena, torej ni izpostavljena obrestne-
mu tveganju.

Obvladovanja ostalih vrst tveganja so predstavljena v nadaljevanju.

Posojilno (kreditno) tveganje

Posojilno tveganje predstavlja možnost, da terjatve do kupcev in drugih prav-
nih oseb ne bodo plačane v celoti ali pa sploh ne bodo plačane. Izpostavljenost 
organizacije posojilnemu tveganju je odvisna zlasti od značilnosti posameznih 
strank kot tudi plačilni nesposobnosti strank, s katerimi organizacija posluje. 
Te izhajajo iz proizvodne, trgovinske in druge poslovne dejavnosti, kjer je pre-
cej večjih podjetij, ki so dobro stoječa in redno plačujejo svoje obveznosti. Prav 
tako je med plačniki veliko manjših uporabnikov, za katere ni verjetno, da bi v 
večji meri zašli v likvidnostne težave. KOPRIVA nima večjih problemov z izter-
javo terjatev, tako da je posojilno tveganje ocenjeno kot majhno.

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje je tveganje, da bo organizacija naletela na težave pri 
izpolnjevanju finančnih obveznosti: KOPRIVA večjih likvidnostnih težav nima, 
mesečno načrtuje prilive in odlive ter skrbno vodi stanje zapadlih terjatev in 
aktivno deluje na izterjavi le-teh. Likvidnostno tveganje je tako ocenjeno kot 
majhno.
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4.2. POJASNILA K BILANCI STANJA

Sredstva                                          

4.2.1. Opredmetena osnovna sredstva

V letu 2019 je KOPRIVA nabavila računalniško opremo v višini 2.324 EUR.

Nabavna vrednost osnovnih sredstev je zmanjšana za amortizacijo, ki se obra-
čunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za dolgove. 
KOPRIVA na dan 31.12.2019 nima osnovnih sredstev v najemu.

V EUR

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev Skupaj OOS

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2019 0

Povečanja - nabava 2.324

Odtujitve 0

Stanje 31.12.2019 2.324

Popravek vrednosti

Stanje 1.1.2019 0

Odtujitve 0

Amortizacija v letu 97

Stanje 31.12.2019 2.227

Neodpisana vrednost

Stanje 1.1.2019 0

Stanje 31.12.2019 2.227
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4.2.2. Denarna sredstva
            

V EUR

4.2.3. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

V EUR

Znesek v višini 658.642 EUR predstavlja:

• kratkoročno vnaprej zaračunane stroške Domene v višini 56 EUR in
• kratkoročno nezaračunane prihodke 658.586 EUR iz naslova 
 sklenjenih pogodb z uporabniki v znesku 658.586 EUR.

Viri sredstev                                    

4.2.4. Kratkoročne obveznosti
            

V EUR

Denarna sredstva 31.12.2019

• denarna sredstva v banki - evrska
• denarna sredstva v blagajni

2.411
0

SKUPAJ 2.411

Aktivne časovne razmejitve 31.12.2019

• odloženi odhodki / stroški
• nezaračunani prihodki

56
658.586

SKUPAJ 658.642

Kratkoročne poslovne obveznosti 31.12.2019

do dobaviteljev 33.114

iz naslova neto plač 3.363

za dodatke pri plači 381

za davke in prispevke iz in od plač 2.842

iz naslova sejnin 875

iz naslova nagrad in drugih dohodkov 3.120

druge kratkoročne obveznosti – zagonska sredstva članov 51.001

SKUPAJ 94.696
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KOPRIVA nima obveznosti, zavarovanih s stvarnim jamstvom. Prav tako nima 
obveznosti z rokom dospelosti, daljšim od 5 let. KOPRIVA nima dolgov iz naslo-
va predujmov ali posojil do poslovodstva, članov nadzornega sveta in drugih 
zaposlenih.

Člana KOPRIVE sta se zavezala zagotoviti zagonska sredstva za njeno začetno 
delovanje kot avansiranje stroškov za delitev, ki bodo povrnjena iz prvih pre-
jemkov plačil nadomestil oz. ob delitvi zbranih nadomestil. IPF, k.o. je v letu 
2019 zagotovil 25.500,56 EUR zagonskih sredstev, AIPA, k.o. je v letu 2019 zago-
tovila 25.500,56 EUR zagonskih sredstev.

4.2.9. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

V EUR

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve v skupnem znesku 568.584 EUR 
sestavljajo:

• obveznosti iz naslova zbranih nadomestil za tonsko in vizualno 
 snemanje, ki še niso bila razdeljena v znesku 557.000 EUR,
•   vnaprej vračunane odvetniške in stroške upravljalca poslovnega 
 prostora v skupni višini 11.585 EUR. (glej 4.3.3.)

KOPRIVA je ob koncu leta 2019 vnaprej vračunala stroške nadomestil za tonsko 
in vizualno snemanje, ki pripadajo izvajalcem in proizvajalcem fonogramov 
ter avtorjem, izvajalcem in producentom avdiovizualnih del v višini presežka 
prihodkov nad odhodki, v vrednosti 557.000 EUR.

V EUR

Pasivne časovne razmejitve 31.12.2019

• vnaprej vračunani odhodki iz naslova zbranih nadomestil
• vnaprej vračunani stroški

557.000
11.584

SKUPAJ 568.584

Stanje 1.1.2019 Črpanje Oblikovanje Stanje 31.12.2019

0 0 557.000
 

557.000 
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4.3. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA 
IZIDA

4.3.1. Čisti prihodki od prodaje
v EUR

4.3.2. Stroški porabe materiala   
v EUR

4.3.3. Stroški storitev    
v EUR 

Prihodki od poslovanja 2019

• prihodki, zaračunani uporabnikom na domačem trgu
• prihodki, zaračunani uporabnikom na tujem trgu

658.586
0

SKUPAJ 658.586

Stroški porabljenega materiala 2019

• stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev 36

• drobni inventar 110

• pisarniški material in tiskovine 178

• drugi stroški materiala 52

SKUPAJ 376

Stroški storitev 2019

• stroški nadomestil 557.000

• stroški storitev pri opravljanju storitev 30.378

• stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 446

• najemnine 1.230

• stroški plačilnega prometa 236

• stroški računovodstva in revizije 696

• stroški odvetnikov in notarjev 40.099

• stroški za reprezentanco 31

• sejnine in nagrade nadzornemu svetu 11.810

• stroški fotokopiranja, skeniranja 7

• obratovalni stroški poslovnega prostora 639

• stroški usposabljanja in izobraževanja 184

• stroški zdravstvenih pregledov 178

• stroški telefona, interneta, spletnih strani 2

• stroški drugih storitev 215

SKUPAJ 643.151
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4.3.4. Stroški dela
          v EUR

Drugi stroški dela vključujejo regres za letni dopust, stroške prevoza na delo in 
stroške prehrane zaposlencev.

V letu 2019 je povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur znašalo 
0,30. Na dan 31.12.2019 je imela KOPRIVA 2 zaposlena.

4.3.5. Amortizacija         
v EUR

4.3.7. Drugi poslovni odhodki
V EUR

Stroški dela 2019

• stroški plač in nadomestil 11.859

• stroški prispevkov socialnih zavarovanj 853

• stroški prispevkov pokojninskih zavarovanj 1.049

• drugi stroški dela 1.235

SKUPAJ 14.996

Amortizacija 2019

• amortizacija neopredmetenih sredstev 0

• amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 97

SKUPAJ 97

Drugi poslovni odhodki 2019

• dajatve 41

SKUPAJ 41



KOPRIVA, k.o. Letno poročilo za poslovno leto 2019

22

4.4. DOGODKI PO DATUMU BILANCE 
STANJA

Po datumu bilance stanja ni prišlo do poslovnih dogodkov, ki bi lahko imeli 
vpliv na računovodske izkaze na dan 31.12.2019. Zaradi posledic epidemije bo-
lezni covid-19 ne pričakujemo bistvenega vpliva na prihodke in stroške v letu 
2020 in prihodnjih letih.

IZJAVA POSLOVODSTVA 

Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za leto 2019, uporabljene računo-
vodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom v tem letnem poro-
čilu. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila, tako da ta pred-
stavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja Društva Kopriva, k.o. 
in izidov njegovega poslovanja za leto 2019. Poslovodstvo potrjuje, da so bile 
dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računo-
vodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslo-
vodstvo potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osno-
vi predpostavke o nadaljnjem poslovanju Društva Kopriva, k.o. in v skladu z 
veljavno zakonodajo ter Slovenskimi računovodskimi standardi. Poslovodstvo 
je odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejetje ustreznih ukre-
pov za zavarovanje premoženja, za preprečevanje in odkrivanje prevar ter dru-
gih nepravilnosti oz. nezakonitosti. 

Društvo Kopriva, k.o. ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile mo-
rebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

                                                                              Nikola Sekulović, 
                                                                       vršilec dolžnosti poslovodje

31. marec 2020



KOPRIVA, k.o. Letno poročilo za poslovno leto 2019

23

PRILOGA S POJASNILI 
K RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM

5.
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Skupni znesek vseh avtorskih honorarjev, ki jih je kolektivna 
organizacija zbrala, pri čemer morajo biti ti podatki prikazani po vrsti 
avtorskih pravic, vrsti uporabe in poslovnih letih, za katera so bili 
zbrani, ter natančno obrazloženi

Zavezanci iz prvega odstavka 38. člena ZASP morajo Društvu Kopriva, k.o. ob 
koncu vsakega koledarskega polletja poslati podatke o vrsti in številu proda-
nih ali uvoženih naprav in nosilcev iz drugega odstavka 37. člena ZASP, ki so 
potrebni za izračun dolžnega nadomestila, razen če je s skupnim sporazumom 
določeno drugače. 

V Skupnem sporazumu med Trgovinsko zbornico Slovenije in Društvom Ko-
priva, k.o. je koledarsko polletje opredeljeno kot čas od vključno dne 1.1. do 
vključno dne 30.6. v koledarskem letu (1. polletje) in čas od vključno dne 1.7. 
do vključno dne 31.12. v koledarskem letu (2. polletje). V 9. členu Skupnega 
sporazuma je bolj natančno določen tudi rok za posredovanje podatkov, ki je 
najkasneje 25. dan po izteku polletja. 

Društvo KOPRIVA, k.o. je nadomestilo za obračunsko obdobje 1.7.2019 – 
31.12.2019 lahko pričelo zaračunavati šele v prvem četrtletju 2020 in zavezan-
cem na podlagi prejetih podatkov do 31.3.2020 izdalo račune v skupni višini 
658.586 EUR. 

Vrsta pravice Vrsta uporabe Poslovno 
leto

Znesek zbranih 
avtorskih honorarjev 
(v EUR)

Pravica do pravičnega 
nadomestila za tonsko ali 
vizualno snemanje svojega 
dela iz 37. člena ZASP, ki se 
izvrši pod pogoji privatne ali 
druge lastne uporabe iz 50. 
člena ZASP

Privatno in drugo lastno 
reproduciranje po 50. čl. 
ZASP

2019 658.586
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Znesek vseh stroškov kolektivne organizacije in njihov odstotek glede 
na vse zbrane avtorske honorarje, pri čemer morajo biti ti podatki 
prikazani po vrsti avtorskih pravic in vrsti uporabe ter natančno 
obrazloženi

Znesek stroškov poslovanja in njihov odstotek glede na vse zbrane 
avtorske honorarje, pri čemer morajo biti ti podatki prikazani po vrsti 
avtorskih pravic in vrsti uporabe, natančno obrazloženi in razčlenjeni na:

Znesek stroškov, povezanih z delovanjem namenskih skladov, in njihov 
odstotek glede na vse zbrane avtorske honorarje

Društvo Kopriva, k.o. nima oblikovanih namenskih skladov, zato stroški v zve-
zi z delovanjem namenskih skladov niso nastali. 

Vrsta pravice Vrsta uporabe Odstotek 
stroškov 
glede na 
vsa zbrana 
nadomestila

Znesek vseh stroškov

Pravica do pravičnega 
nadomestila za tonsko ali 
vizualno snemanje svojega 
dela iz 37. člena ZASP, ki se 
izvrši pod pogoji privatne ali 
druge lastne uporabe iz 50. 
člena ZASP

Privatno in drugo lastno 
reproduciranje po 50. čl. 
ZASP

15,44% 101.661

Postavka Znesek 
stroškov

Odstotek glede na 
vse zbrane avtorske 
honorarje

1 stroški, povezani z zbiranjem avtorskih honorarjev in 
nadomestil

17.733,16 2,69%

2 stroški, povezani z delitvijo avtorskih honorarjev in 
nadomestil

6.330,30 0,96%

3 odvetniški stroški 27.664,60 4,20%

4 stroški informacijske tehnologije 816,23 0,12%

5 stroški dela 14.996,37 2,28%

6 stroški zunanjih izvajalcev 19.764,00 3,00%

7 drugi stroški poslovanja kolektivne organizacije 14.356,75 2,18%

SKUPAJ 101.661,41 15,44%
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Viri, ki se uporabljajo za kritje stroškov kolektivne organizacije

Skladno s Statutom so viri za opravljanje nalog društva kot kolektivne organi-
zacije:

• zbrana nadomestila in prihodki, pridobljeni iz bančnih depozitov,
• sredstva, pridobljena z opravljanjem administrativno-tehničnih 
 poslov za drugo kolektivno organizacijo, pri čemer lahko tak prihodek  
 nameni le za znižanje stroškov svojega poslovanja,
• donacije in morebitna druga lastna sredstva.

Zneski, namenjeni v namenske sklade, pri čemer morajo biti ti podatki 
prikazani po vrsti avtorskih pravic in vrsti uporabe ter natančno 
obrazloženi

Društvo Kopriva, k.o. nima oblikovanih namenskih skladov. 

Število delitev zbranih avtorskih honorarjev po vrsti avtorskih pravic in 
vrsti uporabe

Društvo Kopriva, k.o. v letu 2019 ni izvedlo delitve, saj je nadomestilo za obra-
čunsko obdobje 1.7.2019 – 31.12.2019 lahko pričelo zaračunavati šele v prvem 
četrtletju 2020.

Vrsta pravice Vrsta uporabe Obračunsko 
obdobje

Število 
delitev

Pravica do pravičnega nadomestila 
za tonsko ali vizualno snemanje 
svojega dela iz 37. člena ZASP, ki se 
izvrši pod pogoji privatne ali druge 
lastne uporabe iz 50. člena ZASP

Privatno in drugo lastno 
reproduciranje po 50. čl. 
ZASP

2019 0



KOPRIVA, k.o. Letno poročilo za poslovno leto 2019

27

Skupni znesek avtorskih honorarjev, dodeljenih imetnikom pravic po 
posamezni vrsti avtorskih pravic, vrsti uporabe in poslovnih letih, za 
katera so bili zbrani

Društvo Kopriva, k.o. v letu 2019 ni izvedlo dodelitve, saj je nadomestilo za ob-
računsko obdobje 1.7.2019 – 31.12.2019 lahko pričelo zaračunavati šele v prvem 
četrtletju 2020. 

KOPRIVA bo skladno s Statutom in Pravili o delitvi nadomestil opravljala dode-
litev in izplačilo zbranih nadomestil kolektivnim organizacijam, ki imajo dovo-
ljenje za delitev teh nadomestil individualnim imetnikom pravic kvartalno, in 
sicer z zamikom enega kvartala (primer: za prvi kvartal se delitev med kolek-
tivne organizacije opravi do konca drugega kvartala), najpozneje pa v treh me-
secih po koncu poslovnega leta, v katerem so bila nadomestila zbrana. Izvedba 
prve delitve je načrtovana do 30.6.2020.

Skupni znesek avtorskih honorarjev, plačanih imetnikom pravic, 
razdeljeni po vrsti avtorskih pravic, vrsti uporabe in poslovnih letih, 
za katera so bili zbrani

Društvo Kopriva, k.o. v letu 2019 ni izvedlo plačil, saj je nadomestilo za obra-
čunsko obdobje 1.7.2019 – 31.12.2019 lahko pričelo zaračunavati zavezancem 
šele v prvem četrtletju 2020. 

Vrsta pravice Vrsta uporabe Poslovno 
leto

Znesek 
dodeljenih 
avtorskih 
honorarjev

Pravica do pravičnega nadomestila za 
tonsko ali vizualno snemanje svojega 
dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši 
pod pogoji privatne ali druge lastne 
uporabe iz 50. člena ZASP

Privatno in drugo lastno 
reproduciranje po 50. čl. 
ZASP

2019 0,00

Vrsta pravice Vrsta uporabe Poslovno 
leto

Znesek 
plačanih 
avtorskih 
honorarjev

Pravica do pravičnega nadomestila za 
tonsko ali vizualno snemanje svojega 
dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši 
pod pogoji privatne ali druge lastne 
uporabe iz 50. člena ZASP

Privatno in drugo lastno 
reproduciranje po 50. čl. 
ZASP

2019 0,00
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Skupni znesek avtorskih honorarjev, dodeljenih imetnikom pravic, 
vendar še ne plačanih, po posamezni vrsti avtorskih pravic, vrsti 
uporabe in poslovnih letih, za katera so bili zbrani

Društvo Kopriva, k.o., v letu 2019 ni izvedlo delitve.

Skupni znesek zbranih avtorskih honorarjev, vendar še ne dodeljenih 
imetnikom pravic, po posamezni vrsti avtorskih pravic, vrsti uporabe in 
poslovnih letih, za katera so bili zbrani

Društvo Kopriva, k.o., v letu 2019 ni izvedlo delitve.

Razlogi, če se nista izvedla dodelitev in izplačilo imetnikov pravic v 
rokih iz 34. in 35. člena ZKUASP

Kolektivna organizacija opravi dodelitev in izplačilo zbranih avtorskih hono-
rarjev čim prej, najpozneje pa v devetih mesecih po koncu poslovnega leta, v 
katerem so bili zbrani, razen če iz objektivnih razlogov, ki niso na strani kolek-
tivne organizacije ali zunanjega izvajalca, to ni mogoče. Objektivni razlogi so 
tisti, ki so povezani s poročanjem uporabnikov, identifikacijo pravic imetnikov 
pravic ali usklajevanjem informacij o avtorskih delih.

Vrsta pravice Vrsta uporabe Poslovno 
leto

Znesek 
zbranih, 
a še ne 
dodeljenih 
avtorskih 
honorarjev

Pravica do pravičnega nadomestila za 
tonsko ali vizualno snemanje svojega 
dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši 
pod pogoji privatne ali druge lastne 
uporabe iz 50. člena ZASP

Privatno in drugo lastno 
reproduciranje po 50. čl. 
ZASP

2019 0,00

Vrsta pravice Vrsta uporabe Poslovno 
leto

Znesek 
dodeljenih, 
vendar še 
ne plačanih 
avtorskih 
honorarjev

Pravica do pravičnega nadomestila za 
tonsko ali vizualno snemanje svojega 
dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši 
pod pogoji privatne ali druge lastne 
uporabe iz 50. člena ZASP

Privatno in drugo lastno 
reproduciranje po 50. čl. 
ZASP

2019 0,00
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Društvo Kopriva, k.o. v letu 2019 ni izvedlo dodelitve in izplačil, saj je poročila 
uporabnikov za drugo polletje 2019 prejelo šele v letu 2020. Nadomestilo za ob-
računsko obdobje 1.7.2019 – 31.12.2019 je tako lahko pričelo zaračunavati šele v 
prvem četrtletju. Prvo dodelitev in izplačilo bo Društvo Kopriva, k.o. opravila v 
drugem kvartalu 2020. 

V skladu s 31. členom ZKUASP se nadomestila, zbrana na podlagi drugega od-
stavka 37. člena ZASP, delijo avtorjem v obsegu 40 %, izvajalcem v obsegu 30 % 
in proizvajalcem fonogramov oziroma filmskim producentom v obsegu 30 %. 

Dodelitev in izplačilo zbranih nadomestil bo Društvo Kopriva, k.o. skladno s 
Statutom in Pravili o delitvi nadomestil kolektivnim organizacijam, ki imajo 
dovoljenje za delitev teh nadomestil individualnim imentikom pravic, opra-
vljala kvartalno, in sicer z zamikom enega kvartala (primer: za prvi kvartal se 
delitev med kolektivne organizacije opravi do konca drugega kvartala), najpo-
zneje pa v treh mesecih po koncu poslovnega leta, v katerem so bila nadome-
stila zbrana. Izvedba prve delitve je načrtovana do 30.6.2020. 

Znesek nerazdeljenih avtorskih honorarjev in obrazložitev njihove 
uporabe

Društvo Kopriva, k.o. v letu 2019 ni imelo nerazdeljenih avtorskih honorarjev.

Zneski, prejeti in plačani drugim kolektivnim organizacijam, pri čemer 
morajo biti ti podatki razdeljeni po vrsti avtorskih pravic, vrsti uporabe 
in posamezni kolektivni organizaciji

Znesek zaračunanih stroškov poslovanja drugim kolektivnim 
organizacijam, pri čemer morajo biti ti podatki razdeljeni po vrsti 
avtorskih pravic, vrsti uporabe in posamezni kolektivni organizaciji

Društvo Kopriva, k.o. drugim kolektivnim organizacijam ni zaračunalo stro-
škov poslovanja. 

Vrsta pravice Vrsta uporabe Kolektivna 
organizacija

Znesek 
dodeljenih 
avtorskih 
honorarjev

Pravica do pravičnega nadomestila za 
tonsko ali vizualno snemanje svojega 
dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši 
pod pogoji privatne ali druge lastne 
uporabe iz 50. člena ZASP

Privatno in drugo lastno 
reproduciranje po 50. čl. 
ZASP

/ 0,00
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Znesek plačanih stroškov poslovanja drugim kolektivnim 
organizacijam, pri čemer morajo biti ti podatki razdeljeni po vrsti 
avtorskih pravic, vrsti uporabe in posamezni kolektivni organizaciji

Znesek avtorskih honorarjev, razdeljen neposredno imetnikom pravic, 
ki izhajajo iz druge kolektivne organizacije

Društvo Kopriva, k.o. imetnikom pravic, ki izhajajo iz druge kolektivne organi-
zacije, avtorskih honorarjev ni razdelilo. 

Transakcije s povezanimi osebami 

Člana KOPRIVE AIPA, k.o. ter IPF, k.o. sta se zavezala zagotoviti zagonska sred-
stva za njeno začetno delovanje kot avansiranje stroškov za delitev, ki bodo po-
vrnjena iz prvih prejemkov plačil nadomestil oz. ob delitvi zbranih nadomestil. 
IPF, k.o. je v letu 2019 zagotovil 25.500,56 EUR zagonskih sredstev, AIPA, k.o. je 
v letu 2019 zagotovila 25.500,56 EUR zagonskih sredstev.

Na podlagi Pogodbe z dne 22.8.2019, potrjene na Skupščini dne 9.9.2019, ad-
ministrativno-tehnične naloge storitve za Koprivo kot zunanji izvajalec izvaja 
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, 
k.o. (IPF, k.o.). 

Naziv Podlaga Plačane 
storitve

Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, 
izvajalcev in producentov avdiovizualnih 
del Slovenije, k.o. (AIPA, k.o.))

Dogovor o zagotavljanju zagonskih 
sredstev

25.500
 

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev 
in proizvajalcev fonogramov Slovenije, 
k.o. (IPF, k.o.)

Dogovor o zagotavljanju zagonskih 
sredstev

25.500

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev 
in proizvajalcev fonogramov Slovenije, 
k.o. (IPF, k.o.)

Pogodba o izvajanju administrativno-
tehninih nalog

19.764

Vrsta pravice Vrsta uporabe Kolektivna 
organizacija

Znesek 
plačanih 
stroškov 
poslovanja

Pravica do pravičnega nadomestila za 
tonsko ali vizualno snemanje svojega 
dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši 
pod pogoji privatne ali druge lastne 
uporabe iz 50. člena ZASP

Privatno in drugo lastno 
reproduciranje po 50. čl. 
ZASP

/ 0,00
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Povprečno število zaposlenih delavcev v poslovnem letu

Poročilo o uporabi sredstev namenskih 
skladov

Društvo Kopriva, k.o. nima oblikovanih namenskih skladov. 

Poslovno leto Povprečno število zaposlenih delavcev

2019 0,3023
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PRIDOBITEV DOVOLJENJA

Dejavnosti Društva Kopriva so v prvi polovici leta 2019 potekale v znamenju 
prizadevanj za pridobitev dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorske pravi-
ce do nadomestila iz 37. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah za prime-
re reproduciranja avtorskih del za privatno ali lastno uporabo, ki se izvrši pod 
pogoji iz 50. člena ZASP. 

Štiri kolektivne organizacije, Združenje SAZAS – k.o., ZAMP – Združenje av-
torjev Slovenije, k.o., Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov Slovenije, k.o. (IPF, k.o.) ter Zavod za uveljavljanje pravic avtor-
jev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k.o. (AIPA, k.o.)) so 
dne 8.5.2019 podpisale Sporazum o članstvu v Društvu Kopriva, s katerim so se 
sporazumele, da društvo kandidira za pridobitev dovoljenja, da obstaja interes 
skupnega članstva v društvu in medsebojnega sodelovanja v smislu čimprej-
šnje pridobitve dovoljenja, da bodo vse podpisnice tega sporazuma pristopile v 
članstvo društva do pridobitve dovoljenja, da je v statutu društva predvideno, 
da s trenutkom izdaje dokončnega in pravnomočnega dovoljenja v zadevi št. 
31227-912017, tvorijo članstvo lahko le obstoječe kolektivne organizacije z do-
voljenjem za delitev teh nadomestil ter da so se za potrebe pridobivanja dovo-
ljenja in sestave pravilne vloge vsi ustanovni člani (fizične osebe) odpovedali 
vsem pravicam v društvu v korist članov kolektivne organizacije s sklepom, 
sprejetim dne 9.3.2017

Skupščina Društva Kopriva za potrebe podelitve dovoljenja je dne 20.6.2019 
sprejela več aktov (Statut Društva Kopriva, Pravila o delitvi zbranih nadome-
stil, Pravila o nerazdeljenih nadomestilih, Pravila o obvladovanju tveganj ter 
Pravila o stroških poslovanja). Na podlagi sprejetih aktov je Društvo Kopriva 
dopolnilo svojo vlogo za podelitev dovoljenja. 

Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju besedila: Urad) je dne 
26.7.2019 izdal dovoljenje št. 31227-9/2017-68/102 (v nadaljevanju besedila: 
dovoljenje Urada), na podlagi katerega Društvo Kopriva, k.o. na območju Re-
publike Slovenije kolektivno upravlja pravico do pravičnega nadomestila za 
tonsko ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne in druge lastne 
uporabe (v nadaljevanju: nadomestilo), ki pripada avtorjem, izvajalcem, proi-
zvajalcem fonogramov in filmskim producentom. 

IMENOVANJE ORGANOV

S skupščinskim sklepom z dne 9.9.2019 so bili za člane Nadzornega odbora 
Društva Kopriva, k.o., imenovani Metod Pevec kot član izmed soavtorjev av-
diovizualnih del, Nikola Sekulović kot član izmed izvajalcev, katerih izvedbe 
so posnete na videogramih, Jernej Dirnbek kot član izmed izvajalcev, katerih 
izvedbe so posnete na fonoogramih, Igor Ivanič kot član izmed proizvajalcev 
fonogramov ter Andrej Štritof kot član izmed filmskih producentov. 
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Na prvi seji Nadzornega odbora dne 20.9.2019 je bil za vršilca dolžnosti poslo-
vodje/direktorja Društva Kopriva, k.o. od 24.9.2019 do imenovanja NO v polni 
sedemčlanski sestavi in imenovanja poslovodje/direktorja, vendar ne dlje kot 
do 24.9.2023 imenovan Nikola Sekulović, ki je pred imenovanjem v poslovod-
stvo Društva Kopriva, k.o. podal odstopno izjavo kot član Nadzornega odbora. 

Skupščina je 15.10.2019 za člana Nadzornega odbora imenovala Ludvika Baga-
rija, člani Nadzornega odbora pa so ga na seji dne 25.10.2019 izvolil za predse-
dnika Nadzornega odbora. 

UREDITEV RAZMERIJ Z ZAVEZANCI

Jesenski del leta 2019 je potekal v znamenju prizadevanj za ureditev odnosov z 
zavezanci. Področje je bilo deset let neurejeno, zato je bila KOPRIVA pred veli-
kim izzivom in je bila večina dejavnosti v tem delu leta namenjena skrbni pre-
učitvi stanja področja, izdelavi primerjanih analiz, preučitvi tarifnih sistemov 
v EU, vse s ciljem temeljite priprave na pogajanja za dosego Skupnega spora-
zuma z reprezentativnim združenjem, s katerim bi določili višino nadomestil 
glede na posamezno vrsto proizvodov (naprav in/ali nosilcev) za tonsko in/ali 
vizualno snemanje ter načine poročanja zavezancev. 

Vabilo Društva KOPRIVA, k.o. za pogajanja je bilo skladno z ZKUASP objavljeno 
dne 6.12.2019 na AJPES ter na spletni strani Društva Kopriva, k.o., nanj pa se je 
dne 12.12.2019 odzvala Trgovinska zbornica Slovenije in se priglasila za sodelo-
vanje na pogajanjih. Pogajalski skupini sta temeljito preučili v zadnjih desetih 
letih spremenjene okoliščine na področju upravljanja pravice do nadomesti-
la za privatno reproduciranje, preučili podatke o višinah nadomestil za pri-
vatno reproduciranje v Sloveniji (na podlagi Uredbe o zneskih nadomestil za 
privatno in drugo lastno reproduciranje, Št. 00713-24/2006/10, z dne 28.9.2006) 
in v državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora 
(primerljivost višine nadomestila v drugih državah članicah ob upoštevanju 
bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči), pričakovani ob-
seg uporabe naprav in nosilcev ter cene, cenovne razrede ter spominske zmo-
gljivosti teh proizvodov na trgu (terenski pregledi, pregled spletne prodaje) in 
mednarodne prakse ter študije s področja (med drugimi tudi International Su-
rvey on Private Copying, WIPO, 2017 ter Private Copying Global Study, CISAC, 
2017). Pogajalski skupini sta na podlagi pridobljenih podatkov pri določitvi 
višine nadomestila upoštava pričakovani obseg uporabe naprav in nosilcev iz 
prejšnjega odstavka za privatno in ali drugo lastno reproduciranje ter njihov 
cenovni razred, zmanjšani obseg prihodkov avtorja zaradi dovoljenega priva-
tnega ali drugega lastnega reproduciranja, stopnjo uporabe tehničnih ukrepov 
iz 166.a člena ZASP za varstvo avtorskih del ali predmetov sorodnih pravic, 
primerljivost višine nadomestila v drugih državah članicah Evropske unije, ob 
upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči in 
obseg prostih licenc oz. dovoljenj, s katerimi imetniki pravic dovoljujejo prosto 
uporabo avtorskih del. 
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Pogajalski skupini sta pogajanja izvajali v dobri veri ter z namenom sklenitve 
Skupnega sporazuma, besedilo Skupnega sporazuma za določitev višine na-
domestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne 
ali druge lastne uporabe pa sta predsednika pogajalskih skupin parafirala dne 
30.12.2019. Ob samem sporazumu sta pogajalski skupini uskladili tudi vsebino 
vzorcev individualne pogodbe ter obrazca za poročanje podatkov.  Usklajeno 
besedilo Skupnega sporazuma sta Društvo Kopriva, k.o. in Trgovinska zborni-
ca Slovenije podpisali dne 23.1.2020, v Uradnem listu RS pa je bilo objavljeno 
dne 24.1.2020 (UL RS 04/2020). 

Navedena dejanja so omogočila učinkovit pričetek procesa zbiranja nadome-
stil.

PRAVNE ZADEVE

Združenje SAZAS – k.o. in ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije, k.o. sta na 
Upravno sodišče ločeno naslovili tožbo zoper dovoljenje Urada RS za intelek-
tualno lastnino (v nadaljevanju: Urad) št. 31227-9/2017-68/102 z dne 26.7.2019. 
Zadevi se vodita pri Upravnem sodišču pod opr. št. I U 1469/2019 (SAZAS) in 
opr. št. I U 1470/2019 (ZAMP). 

Združenje SAZAS – k.o. je hkrati s tožbo vložilo tudi zahtevo za izdajo začasne 
odredbe, ki jo je prvostopenjsko sodišče zavrnilo (sklep opr. št. I U 1469/2019-25 
z dne 1.10.2019), Vrhovno sodišče RS pa je prav tako zavrnilo kasnejšo pritož-
bo Združenja SAZAS ter pritrdilo sklepu prvostopenjskega sodišča o zavrnitvi 
(sklep opr. št. I U 197/2019 z dne 12.11.2019). 

Upravna spora, ki sta v teku, ne vplivata na delovanje Koprive, saj je dovoljenje 
Urada dokončno in s tem izvršljivo, Kopriva pa je kot kolektivna organizacija 
z vsemi zakonskimi pooblastili dolžna in upravičena upravljati pravice, kot iz-
hajajo iz dovoljenja. 

Zbrana nadomestila, kot izhaja iz številnih določb ZASP in ZKUASP, pripadajo 
skupno vsem imetnikom pravic, ki so upravičeni do tega nadomestila po zako-
nu, Kopriva pa jih je dolžna zbirati in izplačati v skladu z zakonskimi določili. 
Omenjena sodna postopka tako v ničemer ne vplivata ne na obveznosti zave-
zancev in ne na poslovanje Koprive.
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Na podlagi Pogodbe z dne 22.8.2019, potrjene na Skupščini dne 9.9.2019, ad-
ministrativno-tehnične naloge storitve za Koprivo izvaja Zavod za uveljavljanje 
pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (IPF, k.o.). V skla-
du s Pogodbo med administrativno-tehnične naloge, ki jih izvajalec izvaja za 
Koprivo, sodijo:

• izvaja nadzor nad zavezanci za plačilo nadomestila za privatno 
 reproduciranje, 
• zavezancem za plačilo nadomestila v imenu in za račun društva  
 račune, zbira nadomestila in jih izterjuje v imenu in za račun društva, 
• dodeljuje zbrana nadomestila upravičenim kolektivnim 
 organizacijam z dovoljenjem za individualno delitev in za imetnike 
 pravic, ki jih te kolektivne organizacije zastopajo.

V letu 2019 je zunanji izvajalec opravljal predvsem naslednja administrativ-
na dela, v zvezi z izvajanjem Pogodbe ter vezana na opravila iz 5. do 7. točke 
1. odst. 16. čl. ZKUASP: obdelava pošte, izdelava potrebnih analiz, poročil oz. 
gradiv, komunikacija z zavezanci, komunikacija s poslovodstvom Koprive, me-
sečna poročila o delu za poslovodstvo Koprive, usklajevanje sestankov, nabava 
materiala, fotokopiranje in tiskanje ter vodenje arhiva, vzpostavitev in vodenje 
registra zavezancev, opis morebitnih težav, s katerimi se izvajalec srečuje, sku-
paj s predlogi poslovodstvu društva za rešitev le-teh. 

Poslovodstvo Koprive ocenjuje, da je bilo sodelovanje z zunanjim izvajalcem 
v letu 2019 ustrezno in v skladu s Pogodbo, v letu 2020 pa pričakuje povečan 
obseg dela predvsem na področju dodatne identifikacije zavezancev, nadzora 
zavezancev, izstavljanja računov ter morebitno izterjavo neplačanih računov.
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Društvo Kopriva, k.o. ne podeljuje dovoljenj za uporabo avtorskih del, zato v 
letu 2019 ni nobenemu uporabniku zavrnilo uporabe varovanih del iz reperto-
arja kolektivne organizacije.
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IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV 
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE 
IN SORODNIH PRAVIC

Spodaj podpisani 

ANDREJ ŠTRITOF

kot član nadzornega odbora kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o., 
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, matična številka 4094484000

izjavljam, da:

1. razen opravljanja funkcije člana nadzornega odbora Društva 
 KOPRIVA, k.o., nimam nikakršnih osebnih ali drugih interesov 
 v Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi bili v nasprotju z opravljanjem moje 
 funkcije člana nadzornega odbora; 

2. sem v poslovnem letu 2019 od kolektivne organizacije prejel 
 naslednje bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna 
 pokojninska zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli 
 obliki): 

 a. Sejnine: 320,00 €
 b. Nadomestilo za opravljanje funkcije: 1.200,00 €
 c. Povračilo potnih stroškov: /
 d. Druge ugodnosti: /

3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z 
 opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;

4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2019 nisem prejel 
 avtorskih honorarjev oz. nadomestila;

5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi 
 osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi 
 kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi 
 do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 31. 3. 2020     Podpis: 
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IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE 
IN SORODNIH PRAVIC

Spodaj podpisani 

IGOR IVANIČ

kot član nadzornega odbora kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o., 
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, matična številka 4094484000

izjavljam, da:

1. razen opravljanja funkcije člana nadzornega odbora Društva 
 KOPRIVA, k.o., nimam nikakršnih osebnih ali drugih interesov 
 v Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi bili v nasprotju z opravljanjem moje 
 funkcije člana nadzornega odbora; 

2. sem v poslovnem letu 2019 od kolektivne organizacije prejel 
 naslednje bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna 
 pokojninska zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli 
 obliki): 

 a. Sejnine: 320,00 €
 b. Nadomestilo za opravljanje funkcije: 1.200,00 €
 c. Povračilo potnih stroškov: /
 d. Druge ugodnosti: /

3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z 
 opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;

4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2019 nisem prejel 
 avtorskih honorarjev oz. nadomestila;

5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi 
 osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi 
 kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi 
 do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 31. 3. 2020     Podpis: 
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IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE 
IN SORODNIH PRAVIC

Spodaj podpisani 

JERNEJ DIRNBEK

kot član nadzornega odbora kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o., 
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, matična številka 4094484000

izjavljam, da:

1. razen opravljanja funkcije člana nadzornega odbora Društva 
 KOPRIVA, k.o., nimam nikakršnih osebnih ali drugih interesov 
 v Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi bili v nasprotju z opravljanjem moje 
 funkcije člana nadzornega odbora; 

2. sem v poslovnem letu 2019 od kolektivne organizacije prejel 
 naslednje bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna 
 pokojninska zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli 
 obliki): 

 a. Sejnine: 320,00 €
 b. Nadomestilo za opravljanje funkcije: 1.200,00 €
 c. Povračilo potnih stroškov: /
 d. Druge ugodnosti: /

3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z 
 opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;

4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2019 nisem prejel 
 avtorskih honorarjev oz. nadomestila;

5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi 
 osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi 
 kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi 
 do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 31. 3. 2020     Podpis: 
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IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE 
IN SORODNIH PRAVIC

Spodaj podpisani 

METOD PEVEC

kot član nadzornega odbora kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o., 
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, matična številka 4094484000

izjavljam, da:

1. razen opravljanja funkcije člana nadzornega odbora Društva 
 KOPRIVA, k.o., nimam nikakršnih osebnih ali drugih interesov 
 v Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi bili v nasprotju z opravljanjem moje 
 funkcije člana nadzornega odbora; 

2. sem v poslovnem letu 2019 od kolektivne organizacije prejel 
 naslednje bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna 
 pokojninska zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli 
 obliki): 

 a. Sejnine: 320,00 €
 b. Nadomestilo za opravljanje funkcije: 1.200,00 €
 c. Povračilo potnih stroškov: /
 d. Druge ugodnosti: /

3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z 
 opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;

4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2019 nisem prejel 
 avtorskih honorarjev oz. nadomestila;

5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi 
 osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi 
 kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi 
 do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 31. 3. 2020     Podpis: 
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IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE 
IN SORODNIH PRAVIC

Spodaj podpisani 

LUDVIK BAGARI

kot član nadzornega odbora kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o., 
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, matična številka 4094484000

izjavljam, da:

1. razen opravljanja funkcije člana nadzornega odbora Društva 
 KOPRIVA, k.o., nimam nikakršnih osebnih ali drugih interesov 
 v Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi bili v nasprotju z opravljanjem moje 
 funkcije člana nadzornega odbora; 

2. sem v poslovnem letu 2019 od kolektivne organizacije prejel 
 naslednje bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna 
 pokojninska zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli 
 obliki): 

 a. Sejnine: 160,00 €
 b. Nadomestilo za opravljanje funkcije: 1.440,00 €
 c. Povračilo potnih stroškov: /
 d. Druge ugodnosti: /

3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z 
 opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;

4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2019 nisem prejel 
 avtorskih honorarjev oz. nadomestila;

5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi 
 osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi 
 kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi 
 do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 31. 3. 2020     Podpis: 
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IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE 
IN SORODNIH PRAVIC

Spodaj podpisani 

NIKOLA SEKULOVIĆ

kot vršilec dolžnosti poslovodje kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, 
k.o., Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, matična številka 4094484000

izjavljam, da:

1. razen opravljanja funkcije vršilca dolžnosti poslovodje Društva 
 KOPRIVA, k.o., nimam nikakršnih osebnih ali drugih interesov 
 v Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi bili v nasprotju z opravljanjem moje 
 funkcije vršilca dolžnosti poslovodje; 

2. sem v poslovnem letu 2019 od kolektivne organizacije prejel 
 naslednje bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna 
 pokojninska zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli 
 obliki): 

 a. Brutto plača: 3.277,00 €
 b. Regres: 74,12 €
 c. Povračilo hrane in prevoza: 159,40 €
 d. Druge ugodnosti: 3.538,00 €

3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z 
 opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;

4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2019 nisem prejel 
 avtorskih honorarjev oz. nadomestila;

5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi 
 osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi 
 kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi 
 do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 31. 3. 2020     Podpis: 
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OPIS STATUSNE OBLIKE

Firma:  Društvo KOPRIVA, k.o.
Skrajšano ime:  /
Sedež:  Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana 
Telefon:  (01) 52 72 938
Fax: (01) 52 72 931
Spletni naslov: www.kopriva.si
E-pošta: info@kopriva.si
Šifra dejavnosti: 94.999 (dej. drugje nerazvrščenih članskih 
 organizacij) 
Matična številka: 4094484000
Davčna številka: 88408272
Datum vpisa v sodni register: 30.12.2016
Pravnoorganizacijska oblika:  Društvo
Poslovni račun:  SI56 0231 1026 3133 025, odprt pri NLB, d.d.
Zastopnik:  Nikola Sekulović, vršilec dolžnosti 
 poslovodje

NAČIN UPRAVLJANJA TER NADZORA 
KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE

Organi upravljanja Društva Kopriva, k.o. so:

• skupščina,
• poslovodstvo in
• nadzorni odbor.

 

Skupščina

Članica Društva KOPRIVA, k.o. je lahko kolektivna organizacija:

• ki upravlja pravice imetnikov, ki so upravičeni do nadomestila in
• kateri je podeljeno dovoljenje za delitev tega nadomestila (v 
 nadaljevanju: dovoljenje za delitev) imetnikom pravic, katerih 
 pravice kolektivno upravlja, ter
• ki društvo kot kolektivno organizacijo pooblasti za upravljanje 
 pravice do nadomestila ter ob včlanitvi podpiše zavezo, da bo 
 sredstva, prejeta od društva kot kolektivne organizacije, razdelila in 
 izplačala upravičenim imetnikom pravic najpozneje v septembru 
 v letu, v katerem je sredstva od društva kot kolektivne organizacije 
 prejela.
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Na skupščini imajo pravico do sodelovanja in glasovanja vse članice kolektiv-
ne organizacije. Vsaka članica ima en glas. Društvo KOPRIVA, k.o. ima na dan 
31.12.2019 dve članici: AIPA, k.o. in IPF, k.o.

Skupščina odloča o:

• sprejemu statuta in vsaki spremembi statuta;
• imenovanju, razrešitvi, prejemkih ter drugih denarnih in 
 nedenarnih ugodnostih članov nadzornega odbora;
• pravilih o delitvi zbranih nadomestil, do katerih so upravičeni 
 imetniki pravic;
• pravilih o uporabi nerazdeljenih zneskov zbranih nadomestil;
• pravilih o politiki vlaganja zbranih nadomestil v bančne depozite in 
 uporabi teh prihodkov;
• pravilih o stroških poslovanja;
• uporabi nerazdeljenih nadomestil;
• pravilih o namenskih skladih;
• odobritvi združitve, ustanovitvi podružnice in pridobitvi deleža v 
 zunanjem izvajalcu;
• imenovanju revizorja;
• sprejemu letnega poročila;
• potrditvi pogodbe z zunanjim izvajalcem in njenih sprememb in
 o drugih vprašanjih iz zadnje alineje 1. odstavka 25. člena ZKUASP.

Poslovodstvo

Posle kolektivne organizacije samostojno in na lastno odgovornost vodi poslo-
vodstvo, ki tudi zastopa in predstavlja kolektivno organizacijo. Mandat poslo-
vodstva traja 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Naloge poslovodstva 
kot vršilec dolžnosti opravlja Nikola Sekulović, ki je hkrati zastopnik kolektiv-
ne organizacije. 

Nadzorni odbor

Skladno s 47. členom Statuta Društva KOPRIVA, k.o. ima nadzorni odbor 7 čla-
nov, ki jih na podlagi 44. člena Statuta Društva KOPRIVA, k.o. imenuje Skup-
ščina, pri čemer so kategorije imetnikov pravic v Nadzornem odboru zastopane 
po naslednjem ključu:

• avtorski del 3 člani,
• izvajalski del 2 člana,
• proizvajalsko-producentski del 2 člana.

Vsaka članica predlaga po enega člana Nadzornega odbora glede na imetnike 
pravic, ki jih predstavlja po svojem dovoljenju za delitev. Dve kolektivni orga-
nizaciji, Združenje SAZAS, k.o. in ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije, k.o., še 
nista pristopili k članstvu v Društvo Kopriva, k.o., zato še nista predlagali po 
enega člana Nadzornega odbora glede na imetnike pravic, ki jih predstavljata 
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po svojem dovoljenju za delitev. 

Sestava Nadzornega odbora na dan 31.12.2019:

• avtorski del:
 Metod PEVEC kot član izmed soavtorjev avdiovizualnih del
• izvajalski del:
 Jernej DIRNBEK kot član izmed izvajalcev, katerih izvedbe so 
 posnete na fonogramih
 Ludvik BAGARI kot član izmed izvajalcev, katerih izvedbe so 
 posnete na videogramih
• proizvajalsko-producentski del:
 Igor IVANIČ kot član izmed proizvajalcev fonogramov
 Andrej ŠTRITOF kot član izmed filmskih producentov

Predsednik nadzornega odbora je Ludvik Bagari. 

Nadzorni odbor ima poleg nalog, določenih v 27. členu ZKUASP še naslednje 
pristojnosti: 

• odloča o pravilih o obvladovanju tveganj,
• daje soglasje k nakupu, prodaji ali hipotekam na nepremičninah,
• daje soglasje k najemu posojil ali zagotavljanju zavarovanja za 
 posojila,
• daje soglasje k sprejemu tarife oz. sklenitvi skupnega sporazum, ki 
 določi tarifo.

Nadzorni odbor je imel v letu 2019 tri redne in eno korespondenčno sejo. 

SKUPNI ZNESEK PLAČIL, 
ki so ga v preteklem poslovnem letu od kolektivne organizacije 
prejeli člani poslovodstva in člani nadzornega odbora, ločeno za 
vsako od teh skupin oseb, vključno z vplačili za dodatna pokojninska 
zavarovanja in vse druge ugodnosti v kakršnikoli obliki

Skupina Skupni 
znesek 
plačil

Bruto 
prejemki

Povračilo 
stroškov

Ostalo 
(povračilo 
stroškov 
po PN)

Dodatna 
pokojninska 
zavarovanja

Druge 
ugodnosti

Člani 
poslovodstva 6.889,12 € 3.351,12 € 159,40 € 0 € 0 € 3.538,00 €

Člani nadzornega 
odbora 7.680,00 € 7.680,00 € 0 € 0 € 0 € 0 €
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FIRMA OZIROMA IME TER SEDEŽ 
POVEZANIH OSEB IN ZUNANJIH 
IZVAJALCEV

Povezani osebi, ki imata vsaka po 50% glasovalnih pravic v skupščini kot orga-
nu upravljanja Društva Kopriva, k.o., sta: 

• Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov 
 Slovenije, k.o. (IPF, k.o.), s sedežem na Šmartinski 152/VI, 1000 
 Ljubljana. 

• Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov 
 avdiovizualnih del Slovenije, k.o. - AIPA, k.o., s sedežem 
 na Dvorakovi ulici 5, 1000 Ljubljana

Na podlagi Pogodbe z dne 22.8.2019, potrjene na Skupščini dne 9.9.2019, ad-
ministrativno-tehnične naloge storitve za Koprivo kot zunanji izvajalec izvaja 
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, 
k.o. (IPF, k.o.), s sedežem na Šmartinski 152/VI, 1000 Ljubljana. 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
članom društva KOPRIVA, k.o. 

 
 
 
Mnenje 
Revidirali smo računovodske izkaze društva KOPRIVA, k.o. (v nadaljevanju 'organizacija'), ki vključujejo 
bilanco stanja na dan 31. decembra 2019, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov za tedaj končano 
leto ter pojasnila k računovodskim izkazom, vključujoč povzetek bistvenih računovodskih usmeritev. 

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni 
položaj organizacije na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano 
leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju 'SRS'). 
 
Podlaga za mnenje  
Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Naše odgovornosti na podlagi teh 
pravil so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov. V 
skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde 
etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA), ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo 
računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od organizacije in, da smo izpolnili vse 
druge etične obveznosti v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA. Verjamemo, da so pridobljeni 
revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje. 

 
Druge informacije  
Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo informacije v letnem 
poročilu, razen računovodskih izkazov in revizorjevega poročila o njih.  

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene 
oblike zagotovila. 

V povezavi z našo revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem 
presoditi, ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali 
našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če 
na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, 
moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da: 

 so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi; 
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 so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter 
 na podlagi poznavanja in razumevanja organizacije in njenega okolja, ki smo ga pridobili med 

revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napačnih navedb. 
 

Odgovornosti poslovodstva in pristojnih za upravljanje za  računovodske izkaze  

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z SRS in 
za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo 
računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. 

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov organizacije odgovorno za oceno njene sposobnosti, da 
nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje  zadev, povezanih z delujočim podjetjem, in uporabo 
predpostavke delujočega podjetja kot podlage za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo 
organizacijo likvidirati ali zaustaviti poslovanje ali nima druge realne možnosti, kot da napravi eno ali 
drugo. 

Pristojni za upravljanje so odgovorni za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov in za potrditev 
revidiranega letnega poročila. 

 
Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov  

Naša cilja sta pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno 
napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. 
Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu s 
pravili revidiranja, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe lahko 
izhajajo iz prevare ali napake ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali 
skupaj vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov. 

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo 
poklicno nezaupljivost. Prav tako:  

 Prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi 
zaradi prevare ali napake, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena 
tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše 
mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, 
povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno 
opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjim kontrolam. 

 Pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnih za revizijo, z namenom oblikovanja 
revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o 
učinkovitosti notranjih kontrol organizacije.  

 Presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen 
ter z njimi povezanih razkritij poslovodstva.  

 Na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali 
okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, 
sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot 
podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v 
revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so takšna 
razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi  temeljijo na revizijskih dokazih, 
pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko 
povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja. 



 

 

 Ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov, vključno z razkritji, 
in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena 
predstavitev. 

 
Pristojne za upravljanje med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih 
revizijskih ugotovitvah, vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo. 
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Pooblaščena revizorka  
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