Ljubljana, 11.12.2013

ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH
INFORMACIJA GLEDE SPREMEMB

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je od prve objave v Uradnem listu RS štev.
21/1995 bil spreminjan že osemkrat v letih od 2001 do 2008. Glede na dejstvo, da uporabniki
z zakonom kljub vsem tem spremembam nismo zadovoljni, smo ga od leta 2009 vztrajno
poskušali ponovno spremeniti. Na Urad RS za intelektualno lastnino in pristojno ministrstvo
smo poslali več pobud za izboljšavo zakona, ki smo jih med seboj uskladili z večino
predstavnikov ostalih uporabnikov avtorskih pravic (OZS, TZS, GZS, MZ …). Nazadnje smo
veliko delali na tem projektu v letu 2013, s kolegi iz drugih zbornic smo sestankovali in se
usklajevali, pisali osnutke sprememb zakona, se dopisovali itd. Vse je kazalo, da bomo le
prišli do ustreznejših rešitev in da bomo omejili aroganco in finančno moč kolektivnih
organizacij, ki s pobranim denarjem iz naslova avtorskih pravic financirajo tožbe zoper
uporabnike (gostince, obrtnike, hotelirje, trgovce idr.). Žal se je zgodilo, da je na ta zadnji
osnutek zakona (ki je za uporabnike bil ugoden) bilo vloženih toliko pripomb (celo vladna
služba za zakonodajo jih je imela za osem strani), da se je Vlada v novembru 2013 odločila,
da celoten predlog osnutka sprememb ZASP zavrne in v nadaljnjo proceduro pošlje le tista
nujna določila zakona (osem členov) po skrajšanem postopku, ki jih nalagajo številne
evropske direktive, ki so bile sprejete v preteklih letih, da ne bi Slovenija plačala globe zaradi
ne-implementacije evropskega pravnega reda.
Urad RS za intelektualno lastnino nas je predstavnike uporabnikov po tem dogodku v
novembru povabil na pogovor in nas seznanil z načrti za spremembo ZASP v naslednjem
letu - v tistem delu, ki govori o kolektivnem upravljanju avtorskih pravic. Spremembe
zakona bodo pripravljene v okviru delovne skupine, v kateri bodo po trije predstavniki
uporabnikov in avtorskih - kolektivnih organizacij. Pozvali so nas, da predlagamo svoje
predstavnike, kar smo zbornice tudi že naredile. Z našimi predstavniki bomo novi osnutek
ZASP predhodno tudi predebatirali in uskladili podrobnosti. Na zadnjem teh sestankov
predstavnikov uporabnikov je bil sprejet tudi sklep, da zbornice pozovemo svoje člane, da
nam sporočijo podatke o številu tožb med uporabniki in kolektivnimi organizacijami, ki
so trenutno v teku. Glede na množične tožbe, ki jih je v preteklih letih sprožil SAZAS (in
jih tudi na sodiščih izgublja po tekočem traku) zaradi samoiniciativno povišanih tarif v letu
2007 brez izvedenih pogajanj, bi nam ta podatek bil pomemben argument, zakaj jih je
potrebno zakonsko omejiti in spremeniti način njihovega samovoljnega delovanja.
Zato vas lepo prosimo, sporočite nam, če so vaše gospodarske družbe v sodnem sporu z
eno od kolektivnih organizacij (SAZAS, Zavod IPF, Zavod ZAMP itd.)
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