Poročilo skupščini o delu nadzornega odbora Društva Kopriva, k.o.
v poslovnem letu 2021

Nadzorni odbor Društva KOPRIVA, k.o., v skladu s 7. odstavkom 27. člena Zakona o kolektivnem upravljanju
avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) podaja naslednje poročilo:
Nadzorni odbor Društva KOPRIVA, k.o. je v poslovnem letu 2021 zagotavljal profesionalne standarde in
standarde dobre prakse nadzora poslovodstva pri vodenju poslov kolektivne organizacije in spremljal delovanje
poslovodstva v skladu z zakonodajo, Statutom in pri tem, izvajanje sprejetih sklepov skupščine. V okviru
postopkov vrednotenja učinkovitosti dela in rezultatov poslovanja, je imel nadzorni odbor sedem rednih sej, ki so
se nanašale na poslovno leto 2021, na katerih je obravnaval tekoče poslovanje kolektivne organizacije ter
skladno s pooblastili nadziral in obravnaval naslednje vsebine:
- V skladu s Statutom in Poslovnikom po izteku mandata prejšnjega, izvolil novega predsednika
nadzornega odbora, za mandatno dobo dveh let;
- Nadziral in preverjal redna natančna poročila poslovodstva o poslovanju, zbranih nadomestilih in
kvartalnih delitvah;
- Spremljal stanje ter stroške na področju odprtih pravnih postopkov;
- Sprotno spremljal prihodke, odhodke, finančno stanje in vse posle, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na
plačilno sposobnost in likvidnost kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o.;
- Spremljal in nadziral pripravo finančnega načrta za leto 2022;
- Sprotno spremljal obvladovanje tveganj ter učinke valorizacijskih klavzul iz Skupnega sporazuma na
finančne izkaze, glede na trend padca količinskega uvoza izdelkov (za katere Kopriva k.o. zaračuna
nadomestilo) v zadnjem času;
- Spremljal in nadziral zastopanje in zaščito pravnega interesa kolektivne organizacije ter imetnikov
pravic;
- Spremljal razvoj privatnega reproduciranja, spremembe na področju zakonodaje v RS (prenosa Direktiv
EU v notranjo zakonodajo) ter sodne prakse Sodišča EU (Austro-Mechana Vs. Strato AG) in kolektivne
prakse sorodnih organizacij po EU v zvezi s privatnim reproduciranjem, glede na tehnološki napredek
(predvsem shranjevanje in nadomestila za shranjevanje na strežnikih tretjih oseb ; t.j. v oblaku).
V okviru preverjanja letnega poročila je nadzorni odbor podal poročilo o obravnavi revidiranega Letnega poročila
za leto 2021, na katero ni imel pripomb in ki je -v celoti- sestavni del letnega poročila za leto 2021. V poslovnem
letu 2021 je Kopriva k.o. uredila odnose z zadnjimi večjimi zavezanci na področju privatnega reproduciranja,
močno povečala prihodke nad finančni načrt za poslovno leto 2021, zaradi tega je NO odobril poslovodji nagrado
v skladu s pogodbo o zaposlitvi, v mesecu aprilu 2022 pa je bil (za Društvo Kopriva, k.o.) uspešno končan tudi
dolgoletni spor med Sazas in Republiko Slovenijo (katero je zastopal URSIL; opr. št.: I U 1469/2019) glede
dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorskih ter sorodnih pravic Društvu Kopriva, k.o.. NO je v razpravah
identificiral možen nadaljnji ekonomski razvoj dogodkov v smeri oteženih pogojev poslovanja zavezancev ter
opozorja, da se bodo negativna gibanja v začetni fazi pokazala na znižani plačilni disciplini zavezancev za
nadomestilo. NO je celostno (sistemsko) obravnaval tudi delitev nadomestila iz naslova privatnega reproduciranja
do nivoja končnih upravičencev. Iz obeh razlogov je - v primeru zaostrenih ekonomskih razmer - smiselno iskati in
spodbuditi sodelovanje med članicami Kopriva k.o. na področjih, kjer se lahko zagotovi racionalnejše in predvsem
stroškovno učinkovitejše uveljavljanje pravic in kjer si lahko članice k.o. na določenih področjih medsebojno
pomagajo.
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