
Spoštovani,

Z namenom odgovoriti na novinarsko vprašanje ter predvsem razjasnitve aktualnega
dogajanja želim podati daljši vsebinski odgovor.  

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino sprejema in izdaja vse 
odločitve na podlagi dokumentov. Vsaka odločitev je lahko v skladu z zakonom 
predmet naknadne sodne presoje. Združenje SAZAS in ostale kolektivne 
organizacije so večkrat uporabile to pot in v določenih postopkih uspele, v 
zadnjih dveh primerih pa je sodišče sledilo utemeljitvi urada in s sodbo 
potrdilo sklepe urada. Odločitve netemeljijo in ne morejo temeljiti na govoricah 
in predvidevanjih. 
 
Urad je dne 24.1.2001 z dokumentom št. 800-3/00-3 izdal začasno dovoljenje 
Združenju SAZAS, s katerim je začasno dovolil kolektivno uveljavljanje avtorskih 
pravic v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del. V tem trenutku znaša 
bilančna letna realizacija približno 8 milijonov EUR. V postopku je večje 
število prosilcev za izdajo stalnega dovoljenja za uveljavljanje avtorskih 
pravic v primeru kabelske retransmisije in Urad bo v skladu z zakonom podelil 
stalno dovoljenje prosilcu, ki bo izpolnil z zakonom predpisane pogoje. Ob tem 
Urad obvešča, da v tem trenutku preverja številne dokumente in odprta vprašanja 
glede izvajanja začasnega dovoljenja uveljavljanja avtorskih pravic v primeru 
kabelske retransmisije. Med drugim preverja upravičenost in pravni temelj za del 
nakazila 7,5 milijonov na pravno osebo AGICOA v Švico in razloge, da je 
Združenje SAZAS slovenske filmske producente napotilo po uveljavljanje svojih 
pravic na družbo v Švico.
 
Kot direktor v času opravljanja svoje funkcije nisem kot zasebnik sodeloval pri
kakršnemkoli svetovanju ali postopku, v katerem bi kot pristojni organ odločal 
Urad, ali v katerem bi lahko vplival na odločitve v postopkih na Uradu, in ki bi 
pomenili konflikt interesov.
 
V preteklosti sem kot lastnik in direktor zasebne družbe sodeloval s številnimi
pravnimi in fizičnimi osebami, med drugim tudi s številnimi novinarji, 
založniki, mediji, državo in številnimi bolj ali manj znanimi gospodarskimi 
družbami.

Ob zapisu družbe Stroka produkt d.o.o. potrjujem, da sem se na predlog g. Oblaka
sestal s predstavniki družbe, in da je bil sestanek na željo navedenih oseb.
Sestanek je bil neformalen in navedena družba ni in ne more biti predmet 
postopkov pred Uradom, ker Urad za presojo delovanja takih družb in njihovih 
poslov ni in ne more biti pristojen, saj navedena družba nimajo statusa 
kolektivne organizacije. Na sestanku sta bila prisotna g. Sandi Markon in g. 
Marcel Škerjanc. Namen sestanka je bila predstavitev sistema, s katerim izvajajo 
nadzor dejanske uporabe posameznih avtorskih del za Združenje SAZAS in 
posameznih odprtih vprašanj delovanja sistema in storitev na področju 
uveljavljanja avtorskih pravic. 

Ugotavljam, da sam navedenega zapisnika nisem nikoli predhodno podpisal in tudi 
ne avtoriziral, ter da so morebitna neodobrena snemanja nezakonita in da gre za
enostranske izjave navedenih oseb in družbe, in da je verodostojnost družb, ki
sestanke bodisi nezakonito snemajo ali pa pišejo zapisnike, v katere lahko 
napišejo karkoli želijo, najmanj vprašljiva in v nasprotju s poslovno prakso, 
kakor tudi predstavlja temelj za ustrezno pravno odgovornost navedenih oseb in 
družb. Takšen način kaže na namen diskreditacije nadzornega organa in 
predstojnika nadzornega organa, v katerem se presoja beseda ene osebe, ki vodi 
nadzorni organ, ki vodi postopke zoper drugo osebo, ki je v poslovnem odnosu z 
osebo, ki je predmet številnih postopkov pred Uradom. 

Moge navedbe v zapisniku so konfuzne in kažejo na nepoznavanje prava in 
pooblastil organa. Tudi teoretično takšne izjave in zaključki pogosto niso 
možni, saj sam nimam pooblastil ali možnosti, ki mi jih zapisnik pripisuje, prav 
tako pa omenjenih pooblastil nima tudi Urad. Primer je višina kazni po zakonu o 
varstvu konkurence, črne liste po zakonu o javnih naročilih in  baze določenih 



založnikov, ki se jih navaja in s katerimi nisem nikoli sodeloval in bi torej 
tudi težko nekaj obljubljal v njihovem imenu. Poleg tega se s popolnimi tujci 
nikoli, tudi zasebno, ne pogovarjam o stvareh, kot so, s kom sem delal, niti 
nikoli ne razlagam, koga vse poznam, dodajam pa še, da se s politiko ne 
ukvarjam, kljub temu, da je politike, glede na izkušnje, ki sem jih pridobil v 
zadnjih letih, v estradi zelo veliko. Respa je, da so številni podatki, ki jih 
navaja zapisnik, javno dostopni, in da tudi sicer nisem nikoli skrival, s kom 
sem v svojem življenju zasebno ali poslovno sodeloval. 

Ob tem za konec ugotavljam, da sem presenečen, da je nekdo v Sloveniji sposoben 
za dve uri napisati natančen zapisnik svojega pogovora zgolj po spominu. V tem 
pogovoru pa, sodeč po zapisniku, ta oseba skoraj ne sodeluje, kljub temu, da je 
bil sestanek sklican na njegovo željo, razen navajanja kvalitete svojega 
produkta in referenc.

Zato se sprašujem, v koliko primerih je navedena družba še pisala o svojih 
poslovnih partnerjih in državnih uradnikih, s katerimi se je sestala, komu vse 
je take zapisnike pošiljala, s kakšnim namenom in kakšna je verodostojnost 
takšnih družb, njihovih zapisnikov in siceršnjega poslovanja v poslovnem svetu. 
Navedena družba se je želela za tem še večkrat sestati z nami, kar sem vedno 
zavrnil, ker za takšne sestanke nisem videl nobene potrebe, saj sem imel 
občutek, da je družba predstavila kar je želela, čemur pa očitno, sodeč po 
današnjih podatkih, ni bilo tako. Ob tem ugotavljamo, da so vsi dokumenti in 
številne nepravilnosti, ki se nam očitajo začeli prihajati v javnost v trenutku, 
ko Urad vodi večje število postopkov, ki preverjajo določena vprašanja delovanja 
kolektivnih organizacij vse od leta 2001 dalje, saj v vmesnem obdobju številna 
odprta vprašanja niso bila razrešena in številne pritožbe, ki so jih prejeli 
organi, niso bile ustrezno obravnavane.

Ob koncu naj zapišem, da ugotavljam, da bi bilo očitno bolje, da Urad in tudi 
sam kot direktor ne bi delal nič, saj v tem primeru nedvomno ne bi posegali v 
zatečeno stanje, ki je v mnogih primerih po mnenju Urada nezakonito in ga bo 
potrebno v prihodnosti, ne glede na samo dejstvo, kdo bo direktor Urada, 
ustrezno urediti, če želimo biti pravna in demokratična država in v kolikor je 
pravno mogoče popraviti nezakonitosti iz preteklosti, kar je bila tudi zahteva 
sodišča v zadnjih dveh sodbah.

S spoštovanjem,

Jurij Žurej


