
	

	

 
Ljubljana, 17. 9. 2018 

 
 
 

Zahvala združenih slovenskih ustvarjalcev ob sprejemu predloga direktive o 
enotnem digitalnem trgu v Evropskem parlamentu 

 

Spoštovane poslanke in poslanci, 

  

v imenu deset tisočih ustvarjalcev, ki jih v Republiki Sloveniji zastopamo spodaj 
podpisani, se vam zahvaljujemo za čas in trud, ki ste ga v preteklih mesecih, še zlasti 
pa v zadnjih nekaj tednih, posvetili vprašanju izzivov avtorske pravice na spletu. 

Evropski parlament se je s podporo predlogu direktive o enotnem digitalnem trgu 
zavzel za tiste vrednote, na katerih temelji evropska kultura in zaradi katerih je 
Evropa skozi zgodovino postala osišče varstva avtorske pravice, obenem pa 
pomemben graditelj sistema in infrastrukture intelektualne lastnine, ki zaposluje 
milijone ljudi in je garant svobodne družbe ustvarjalnosti in inovativnosti. 

Z velikim številom glasov v podporo direktivi je združena Evropa dokazala, da ne bo 
popustila zavajajočemu in agresivnemu robotiziranemu pritisku tehnoloških gigantov 
ter da zna poskrbeti za človeško ravnovesje med varstvom avtorjev in prostim 
dostopom do varovanih vsebin v imenu družbe znanja. 

Sprejetje predloga omogoča, da bodo platforme z glasbeniki, avdiovizualnimi 
umetniki, književniki ter novinarji sklepale sporazume, na podlagi katerih bodo dela 
dajale na voljo javnosti, ta pa bo do njih prosto dostopala, obenem pa uvaja številne 
izjeme od izključnosti avtorske pravice, ki so v korist javnim in znanstvenim 
ustanovam pri raziskovanju, pri čemer za rabo v okviru izjem določa pravično 
nadomestilo ustvarjalcem. 

Evropa je s podporo direktivi preprečila, da bi bila avtorska pravica prepuščena 
samovoljnosti dereguliranega trga, in se uprla zavajajočim interpretacijam nekaterih 
nasprotnikov, ki so zgodovinsko vlogo avtorske pravice pri konstituiranju odprte 
družbe prava skušali perfidno zanikati. 

Ta jasno izražena volja po regulaciji spleta skozi demokratično izvoljene institucije je 
pomemben korak tudi pri nadaljnjemu urejanju spleta tako s konkurenčnopravnega 
kot s fiskalnega in varnostnega vidika ter s tem vzpostavitvi pravnega medmrežja po 
vzoru pravne države. 

Zdaj je na vrsti trialog med parlamentom, evropsko komisijo in evropskim svetom, v 
katerem se bo izkristaliziralo končno besedilo direktive. V tem procesu bodo 
pomembno vlogo igrale tudi države članice, zato pozivamo Republiko Slovenijo, naj 
čim prej sprejme stališče, ki bo ustvarjalcem zagotovilo hiter in učinkovit prenos 
določb direktive v nacionalni pravni red. 



	

	

Vsekakor se, spoštovane poslanke in poslanci, veselimo nadaljnjih srečanj in 
izmenjave mnenj, ki jih bomo z vami imeli v nadaljnjem procesu implementacije 
direktive. 

 
S spoštovanjem. 
 

Podpisniki: 

DNS, Društvo novinarjev Slovenije 

DSP, Društvo slovenskih pisateljev 

ZIP, Združenje imetnikov pravic Slovenije 

Društvo Filmski producenti Slovenije 

Društvo slovenskih režiserjev 

Združenje filmskih snemalcev Slovenije 

Združenje fonogramske industrije Slovenije 

Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije, Sindikata Glosa SKG 

Društvo slovenskega animiranega filma 

SiPA, združenje za zaščito interesov glasbenih založnikov 

AIPA, Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih 
del Slovenije, k.o.  

IPF, Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, 
k.o. 

Združenje SAZAS k.o. 

SAZOR, Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja, 
k.o. 

ZAMP, Združenje avtorjev Slovenije, k.o. 

 

 
 

 

 

 

 


