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ZAMP          28.2.2013, Domžale 

Združenje avtorjev Slovenije 

Kersnikova 10a, 

1000 Ljubljana 

 

 

Spoštovani, 

 

Pišem vam kot pooblaščenec in svetovalec večjega števila frizerskih salonov - pravnih oseb, ki redno 

plačujejo prispevke na podlagi računov, ki jih izstavlja le tem gospodarska družba ZAMP, d.o.o. 

 

V skladu z dovoljenjem št. 800-9/96 z dne 14.11.1997, je bilo dovoljenje za kolektivno uveljavljanje 

avtorskih pravic na delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih (obvestilo 

urada o dovoljenju je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 11/98), podeljeno Združenju avtorjev in 

nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije – Društvo ZAMP - Združenje avtorjev 

Slovenije (sedež: Kersnikova 10a, 1000 Ljubljana). 

 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev in nejasnosti, ki so se pri tem izpostavile, vas prosimo za ustrezna 

pojasnila, ki naj pojasnijo naše dolžnosti in pravne podlage. 

 

Na spletni strani družbe ZAMP, d.o.o. imate navedeno: 

 

“Repertoar avtorskih del ZAMP - Združenja avtorjev Slovenije sestavljajo pisana dela s področja 

književnosti, znanosti, publicistike, odlomki gledaliških del, ki niso programska celota, ter 

prevodi teh del.” 

 

Iz dovoljenja, ki vam ga je podelila država izhaja, da imate dovoljenje podeljeno za kolektivno 

uveljavljanje avtorskih pravic na delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih 

prevodih. 

 

V nadaljevanju spletna stran navaja, da ste pooblaščeni za uveljavljanje avtorskih pravic v primerih 

priobčitev javnosti neodrskih pisanih del (male pravice). Kot primere navajate: 

 

a) Predvajanje avtorskih del po napravah za prenos slike ali zvoka, kadar se te nahajajo na javnih 

mestih oziroma so javnosti dostopni (npr. v trgovinah, gostinskih lokalih, frizerskih salonih, 

športnih igriščih, kopališčih, igralnicah, bencinskih črpalkah, prevoznih sredstvih in podobno). 

b) Javno izvajanje avtorskih del iz repertoarja ZAMP - Združenja avtorjev Slovenije v živo z 

branjem ali recitiranjem del.  

c) Oddajanje z radiodifuznimi signali (RTV emitiranje - brezžično ali po kablu) in radiodifuzna 

retransmisija. 

 

Spoštovani po natančnem pregledu poslovanja in uporabe vsebin, ki jih uporabljajo frizerski saloni 

katerim izstavljate račune in, ki jih zastopam ugotavljam/o, da: 

 

a) ne uporabljajo del književnosti,  

b) ne uporabljajo del znanosti,  

c) ne uporabljajo publicistike, 

d) ne uporabljajo prevode zgoraj navedenih del 

e) ne organizirajo branja teh del,  in  
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f) ne izvajajo recitacije teh del.  

 

Navedene pravne osebe imajo v svojih salonih praviloma radijske sprejemnike, nekatere od njih pa 

tudi  televizijske sprejemnike, računalniško opremo za predvajanje vsebin in druge naprave za 

predvajanje zvočnih in/ali video vsebin. 

 

Navedene naprave uporabljajo praviloma izključno za predvajanje glasbe. Glasbo predvajajo tudi z 

uporabo naprav za predvajanje glasbenih CDjev, DVDjev in drugih nosilcev zvoka za predvajanje 

glasbe. 

 

Med pooblaščenci le zelo redki od njih občasno predvajajo video prenose športnih dogodkov, Fashion 

TV in filme. 

 

V postopku preverjanja smo preverili, ali morda obstaja kakšen subjekt, ki predvaja dela, kjer avtorske 

pravice upravlja vaše društvo. 

 

Med drugim smo preverili ali kdorkoli predvaja pravljice, posneta dramska dela, recitale, radijske igre 

in ali katerikoli salon predvaja 3. radijski program RTV Slovenija, kjer se občasno predvaja takšna 

dela ali kakršnokoli drugo postajo ali nosilec zvoka in slike, kjer se nahaja takšno delo. 

 

Iz preverbe, ki smo jo opravili izhaja, da je struktura strank in narave posla v frizerskih salonih  taka, 

da predvajanje kakršnihkoli književnih del, znanosti in publicistike in prevodov ne prinaša dodane 

vrednosti k izvajanju dejavnosti frizerjev. Celo več, stranke si ne želijo poslušanja kakršnegakoli prej 

navedenega dela. Navedeni subjekti se celo izogibajo predvajanju kakršnegakoli govora ali težjih 

vsebin in zelo pogosto zaradi tega uporabljajo internetne radijske postaje, kjer se ne predvaja 

nikakršnih govorov in se ne prekinja glasbenega programa. 

 

Zaradi vsega zapisanega vas vljudno prosimo, da nam v roku 8 dni pojasnite pravno podlago za 

izstavljanje računov navedenim pravnim subjektom, saj kot ugotavljamo, nihče od njih ne uporablja 

del za katere uveljavljate avtorske pravice na podlagi dovoljenja države v vašem društvu. 

 

 Iz dokumentacije, ki je bila zbrana v postopku preverjanja  je  namreč jasno razvidno, da navedenim 

subjektom izstavljate račune zgolj zaradi dejstva, ker imajo v svojih prostorih naprave, ki omogočajo 

prenos ali/in predvajanje zvoka in slike, in to kljub dejstvu, da nihče od njih nikoli ne uporablja dela, 

za katere upravljate avtorske pravice. Iz izstavljenih računov izhaja, da navedeni subjekti plačujejo 

pavšalen znesek in sicer ne glede na dejstvo ali uporabljajo ali pa ne uporabljajo vaša dela, za kar 

nismo našli pravne podlage. 

 

Prosimo vas, da nam posredujete tudi seznam radijskih in TV postaj, ki ne predvajajo del, ki jih varuje 

vaše društvo. V nasprotnem primeru bomo sami poizkušali pridobiti od radijskih postaj seznam le teh, 

ki ne predvajajo del, ki jih varujete, podpisati z njimi sporazume in predvajali izključno program teh 

radijskih postaj. 

 

Če menite, da uporabljajo navedena dela, ne glede na zgoraj navedena dejstva, nam prosim sporočite 

katera dela menite da uporabljajo navedeni subjekti in v katerih konkretnih primerih. Prosimo vas, da 

ste konkretni. 

 

Spoštovani, naj vas ob navedenem prosimo še za naslednja pojasnila. 
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Vse račune prejemamo iz naslova družbe ZAMP, d.o.o., kljub dejstvu, da je dovoljenje bilo podeljeno 

Društvu ZAMP in ne gospodarski družbi ZAMP d.o.o., ki je v lasti fizičnih oseb (Andreja Perušek, 

Franc Kogovšek, Nada Šobar, Nataša Retelj, Janez Kopač).  

 

Kot navedeno predhodno je država podelila pooblastilo Združenju avtorjev in nosilcev malih in drugih 

avtorskih pravic Slovenije – Društvo ZAMP - Združenje avtorjev Slovenije (sedež: Kersnikova 10a, 

1000 Ljubljana). Zaradi navedenega in ker nismo nikdar prejeli pisnega pooblastila, da družba ZAMP, 

d.o.o. pobira navedene zneske v vašem imenu in po vašem pooblastilu in za svoj lasten račun, torej 

račun gospodarske družbe ZAMP d.o.o.,  nam prosim pošljite pooblastila, ki ste jih za vse izdane 

račune dali gospodarski družbi ZAMP, d.o.o. 

 

Prosimo vas tudi, da nam posredujete pogodbo, ki jo imata sklenjeno Društvo ZAMP in ZAMP d.o.o.,  

in na podlagi katere so nam bili izstavljeni računi. 

 

Poleg tega vas prosimo, da nam posredujete dovoljenje Urada RS za intelektualno lastnino, da 

gospodarska družba ZAMP d.o.o. opravlja naloge za Društvo ZAMP. 

 

Spoštovani, ker račune izstavlja gospodarska družba ZAMP d.o.o., ki je imela v letu 2011 po podatkih 

AJPES 163.244,00 € prihodkov, od tega so bili stroški dela (plače in prispevki) 132.490,00 €,  drugi 

stroški, kot so stroški blaga, materiala in storitev pa 62.729,00 €, nam prosim pojasnite, koliko je 

ostalo za delitev med avtorje, ki jih zastopate, saj iz podatkov, s katerimi razpolagamo izhaja, da 

plačujemo za stroške in plače zasebne družbe, ki celo dela izgubo in torej želimo izvedeti katerim 

avtorjem in koliko ste plačali iz naslova zbranih prihodkov. Navedeno smo želeli razumeti iz letnih 

poročil, toda ugotoviti moramo, da imate na svoji spletni strani objavljeno zadnje poročilo iz leta 

2007, da nimate objavljenih podatkov kdo vodi Društvo ZAMP in da tudi sicer ni mogoče priti do vas, 

ne da bi morali z vami komunicirati očitno preko zasebne družbe ZAMP d.o.o. 

 

Prosimo vas tudi, da nam posredujete podatek kdo je predsednik Društva ZAMP, saj na spletnih 

straneh trenutno vodstvo in člani organov niso navedeni, na straneh Supervizor pa je navedeno, da je 

bilo vodstvo zamenjano. 

 

Spoštovani, prosimo vas tudi za pojasnila kakšno je razmerje med družbo ZAMP d.o.o. in Društvom 

ZAMP, saj je elektronski naslov družbe ZAMP d.o.o. in Društva ZAMP, d.o.o.  identičen. 

 

Navedene podatke potrebujemo za uveljavljanje svojih pravic za morebitna nadaljnja plačila, za 

preverbo plačil, ki so bila že izvedena in za izvedbo pogovorov z vodstvom ZAMP, pred odločitvijo za 

naše nadaljnje ukrepe. 

 

 

S spoštovanjem, 

Dr. Jurij Žurej, MBA 

 

 
 

 

Priloga: primer računa – SNIP SNAP Branko Josipovič s.p. 

 

 


