
 

 

 
 
 
 
Letno poročilo nadzornega odbora skupščini 
 
Nadzorni odbor se je po konstituiranju na skupščini septembra 2017 sestal na dveh sejah, na katerih 
se je podrobno seznanil z delom kolektivne organizacije ter poslovodstva in redno spremljal aktualno 
problematiko, s katero se je IPF, k.o. srečevala pri svojem poslovanju.  
 
V skladu z ZKUASP se je IPF v letu 2017 preoblikoval v IPF, k.o., kar je posledično pomenilo bistveno 
povečan obseg dela na področju uskladitve internih aktov in pravil z novim zakonom. Hkrati je bil 
skorajda na vseh področjih delovanja IPF, k.o. dosežen napredek in izboljšanje poslovanja. Nadzorni 
odbor z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili v letu 2017 storjeni koraki, ki bodo v prihodnjih letih 
zagotavljali stabilno poslovanje kolektivne organizacije. Kljub temu pa člani Nadzornega odbora IPF, 
k.o. niso zadovoljni z napredkom na področju uveljavljanja pravice za privatno reproduciranje, kjer 
nastaja imetnikom pravic izredno velika škoda, ki na letni ravni znaša vsaj 1 milijon EUR. Člani 
Nadzornega odbora IPF, k.o. so zato pozvali poslovodstvo, da stori vse možno in uporabi vse vzvode, ki 
jih ima na voljo, da se začne izvajati pravica do nadomestila iz naslova privatnega in drugega lastnega 
reproduciranja v najkrajšem možnem času. 
 
 
Poročilo nadzornega odbora o Letnem poročilu IPF, k.o. 2017 
 
Nadzorni odbor je po opravljeni reviziji letnega poročila, ki mu ga je predložilo poslovodstvo, preveril 
Letno poročilo IPF, k.o. 2017 in ga obravnaval na svoji seji dne 21. 8. 2018. Na sejo je bil vabljen tudi 
direktor IPF, k.o. Viljem Marjan Hribar, ki je podrobno pojasnil posamezne postavke v letnem poročilu. 
Nadzorni odbor poudarja, da je že tekom leta na svojih sejah nadziral poslovodstvo pri vodenju poslov 
kolektivne organizacije s preverjanjem poslovnih dogodkov v tekočem poslovnem letu ter 
evidentiranjem rezultatov poslovnih dogodkov v računovodskih izkazih ter da v letnem poročilu ni 
zaznal odstopanj. 
 
Na seji je direktor predstavil tudi pozitivno Poročilo neodvisnega revizorja članom organizacije IPF, k.o., 
ki ga je pripravila družba Deloitte revizija d.o.o.  
 
Nadzorni odbor IPF, k.o. na Letno poročilo IPF, k.o. 2017 ni imel pripomb, zato ga je soglasno potrdil. 
 
Sprejeto na seji dne 21. avgusta 2018. 
 
 
 
 
 
 Andrej Sraka 
 Predsednik Nadzornega odbora IPF, k.o. 


