
Vabimo Vas 
na enodnevni seminar 
z naslovom

Avtorske pravice 
v elektronskem 
okolju – od zakonov 
do prakse v Evropski skupnosti 
in v Sloveniji,

ki bo potekal v Cankarjevem domu, Prešernova cesta 10 
v Ljubljani (dvorana E1-2, Drugo preddverje, vhod iz pasaže 

Maximarket), dne 10. februarja 2011 med 9. in 18. uro.

Kako se lotiti prodaje avtorskih pravic 
knjižnih in znanstvenih del iz Slovenije na 
druge založniške trge?
Kakšna je evropska praksa pri zašèiti 
avtorskih pravic ustvarjalcev v 
elektronskem okolju?
Kako pripraviti pogodbe, ki bodo 
uèinkovito šèitile avtorske pravice in 
pogodbene partnerje?
Kako odvetniki rešujejo tožbe in kakšna je 
sodna praksa v Angliji?
Kako daleè smo z zašèito avtorskih pravic v 
Sloveniji – zakonsko in v sodni praksi?

Samo v enem dnevu se boste sreèali z vrhunskimi 
strokovnjaki s podroèja in prejeli vrsto konkretnih napotkov, 
materialov ter v kotizacijo vkljuèeno knjigo Odkupne in 
prodajne pravice za literarna dela, praktièni vodnik, (Uradni 

list, 2008) izpod peresa vodje seminarja gospe Lynette 
Owen. Poleg nje bosta predavala in vodila delavnice 

londonski odvetnik Alan Williams in slovenska 

strokovnjakinja dr. Maja Bogataj Janèiè.
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DRUŠTVO SLOVENSKIH ZALOŽNIKOV

Program:

 8.30 – 9.00: registracija udeležencev

 9.00 – 9.15: Slavnostni nagovor – Slavko Pregl, 

direktor Javne agencije za knjigo Republike Slovenije,

 9.15 – 10.15: Lynette Owen: Promocija in prodaja 

slovenskih avtorskih pravic na tuje založniške trge 

10.15 – 11.15: Alan Williams: Je res nekaj narobe z 

avtorskim pravom v digitalni dobi?
Ali: odgovor tehnike je kar tehnika

11.30 – 12.30: dr. Maja Bogataj Janèiè: Digitalna 

tehnologija in avtorsko pravo: Kako se z izzivi in 

problemi sooèajo slovenski avtorji, imetniki pravic in 

uporabniki

Popoldanske delavnice – moderira dr. Maja Bogataj 

Janèiè

14.00 – 15.30: Lynette Owen: Katera slovenska dela 

imajo mednarodni potencial in kateri trgi so zanimivi za 

prodajo; Gradiva za promocijo, prodajo in priprava 

licenène pogodbe

15.30 – 17.00: Alan Williams: Pogodbe za avtorske 

pravice v elektronskem okolju in njihove pasti; 

Uveljavljanje avtorskih pravic v Evropi

17.00 – 18.00: dr. Maja Bogataj Janèiè: Zakljuèki in 

sodna praksa v Sloveniji

20.00 – 22.00: sprejem v Mestni hiši, Mestni trg 1, 

Ljubljana (Rdeèa dvorana) – slavnostni nagovor 

podžupan g. Aleš Èerin, glasbeni recital Nepozabne z 

Vito Mavriè in Janijem Kovaèièem (produkcija Café 

Theater) in pogostitev
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© Odmor za kavo

© Kosilo

Predavanja dopoldne bodo simultano prevajana, slušalke, 

popoldanske delavnice bodo potekale v angleškem jeziku. 

Pomoè pri prevodu in diskusiji bo na voljo.

Prijavnica

Za udeležbo na seminarju izpolnite 
prijavnico in jo najkasneje do 4. 2. 2011 
pošljite na naslov: Društvo slovenskih 
založnikov, Kersnikova 1, 1000 Ljubljana, 
na faks: 01 425 28 14 ali na elektronski 
naslov tanja@tuma.si. Kotizacija za 
udeležence znaša 190,00 €, vanjo je 
vkljuèena knjiga Lynette Owen, prigrizki 
med odmori in sprejem.

Posebni popusti:

3-5 udeležencev iste pravne osebe 5% popusta,            
6-10 udeležencev 10% popusta, nad 10 udeležencev 
20% popusta,

Èlani Društva slovenskih založnikov imajo 50% 
popusta, 

Registrirana društva v javnem interesu imajo eno 
kotizacijo gratis, vanjo je vkljuèeno vse, razen knjige 
Lynette Owen, ki jo bodo udeleženci lahko po znižani 
ceni kupili na seminarju. Prijavnici mora društvo 
obvezno priložiti potrdilo o registraciji. 

Naziv in naslov ustanove:

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Davèna številka: ____________________________________________________

Telefon: __________________________ Faks: _____________________________

E-pošta: ______________________________________________________________

Imena udeležencev: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Datum: __________________________

Žig in podpis: ________________________________________________________

Takoj po prijavi bodo udeleženci prejeli predraèune, ki 
morajo biti poravnani najkasneje do 7. 2. 2011. Seminarja 
se bodo lahko udeležili le udeleženci, ki bodo predhodno 
poravnali kotizacijo. 
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Maja Bogataj Janèiè je ustanoviteljica in 

direktorica Inštituta za intelektualno lastnino, 

zasebne raziskovalne in svetovalne ustanove na 

podroèju prava intelektualne lastnine s sedežem 

v Ljubljani, Slovenija. Opravlja raziskovalno in 

svetovalno delo na podroèju intelektualne 

lastnine, predvsem na podroèju avtorskega prava, prav tako pa 

objavlja èlanke z omenjenega podroèja in s podroèja internetnega 

prava. Trenutno svetuje zasebnim in javnim ustanovam, kot so 

knjižnice, inštituti in univerze. Je pravna svetovalka Narodne in 

univerzitetne knjižnice. Vodila je Creative Commons Slovenija in 

trenutno opravlja funkcijo svetovalke vodstva te neprofitne 

organizacije. Je tudi arbitra v domenskih sporih pod vrhnjo 

domeno .si. Je diplomantka Pravne fakultete v Ljubljani (1996). 

Magistrirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani (1999, ekonomija), 

Harvard Law School (2000, pravo) in Facoltá di Giurisprudenza di 

Torino (2005, intelektualna lastnina). Doktorirala je na Pravni 

fakulteti v Ljubljani (2006, avtorsko pravo).

Digitalna tehnologija in avtorsko pravo:                                     

kako se z izzivi in problemi sooèajo slovenski avtorji, imetniki 

pravic in uporabniki

Digitalna tehnologija in uèinkovito globalno komunikacijsko 

omrežje sta korenito spremenila ekonomiko reproduciranja in 

distribuiranja varovanih vsebin in informacij. Nekateri 

uporabniki so možnosti za hiter dostop in izmenjavo raznovrstnih 

vsebin v èasu, kraju in formatu, ki si ga sami izbirajo, zaèeli 

uèinkovito, vèasih tudi nezakonito, izrabljati, drugi, zlasti veliki 

institucionalni uporabniki, zlasti knjižnice, se ubadajo, kako 

uèinkovito razèišèevati avtorske pravice za nove naèine ponujanja 

vsebin. Na drugi strani, tradicionalni ponudniki, ki se velikokrat 

še vedno bojijo, da bi se jim podrli stari poslovni modeli, poèasi 

razvijajo nove za digitalno distribucijo vsebin. Novo tehnologijo 

uporabljajo pretežno za zašèito obstojeèih naèinov ponujanja 

vsebin in agresivno preganjajo tiste, ki naj bi neupravièeno 

izkorišèali njihove avtorskopravno varovane vsebine. Tehnološki 

napredek v digitalni tehnologiji je tako še zaostril sicer že 

tradicionalne napetosti med imetniki avtorskih pravic, ponudniki 

tehnologije in uporabniki.

Slovensko avtorsko pravo je usklajeno z mednarodnimi 

konvencijami in evropskimi direktivami, vendar kljub temu 

obstaja nekaj posebnosti. Zlasti pa se sistem v doloèenih ozirih 

razlikuje pri sooèanju z izzivi v praksi. Maja bo v predavanju 

predstavila nekaj zakonodajnih posebnostih v slovenskem 

avtorskem pravu in praksi. Posebej bo izpostavila problematiko 

digitalizacije del in razvoj na tem podroèju ter tudi izzive 

upravljanja pravic, s katerimi se sooèajo slovenske univerze, ki 

želijo uèinkovito spodbujati ustvarjanje in razširjanje znanja.

Alan Williams je zaèel svojo kariero v 

pisarni Denton Wilde Sapte (danes SNR Denton), 

ki je bila tedaj najveèja odvetniška pisarna v 

Londonu. V Dentonu je vodil oddelek za medije 

ter se specializiral kot odvetnik za intelektualno 

lastnino in avtorske pravice. Njegove stranke 

prihajajo iz sveta vseh medijev; filma, gledališèa, televizije in 

založništva, med njimi so tudi posamezni umetniki in avtorji. V 

pravniških imenikih velja za vodilnega praktika na podroèju 

založništva. Chambers ocenjuje, “da so njegove usluge strankam 

kot Rolls Royce in da je njegovo ime eno vodilnih na podroèju … je 

temelj znanja in avtoriteta založniških odvetnikov.” Legal 500 

Alana uvršèa “med najboljše odvetnike za avtorsko pravo na svetu”. 

Trenutno dela kot svetovalec pisarne DLA Piper, ki je vodilna 

mednarodna firma z velikim oddelkom za medije. Piše èlanke in 

predavanja ter v njih razlaga razliène vidike medijske zakonodaje. 

Skupaj z Duncanom Calowom, partnerjem pisarne DLA Piper, sta 

napisala veè knjig s podroèja avtorskih pravic in zakonodaje: 

Multimedia: Contracts, Rights and Licensing; Digital Media: 

Contracts Rights and Licensing; Digital Media Contracts (knjiga bo 

izšla pri založbi Oxford University Press v letu 2011). Alan in 

Duncan sta soavtorja knjige Clark's Publishing Agreements (8. 

izdaja Bloomsbury Professional), ki je biblija avtorskega prava za 

založnike. Prav tako sta prispevala poglavje Tiskani mediji in 

založništvo v knjigi Halsbury's Law, temeljni pravni vir v Angliji.

Je res nekaj narobe z avtorskim pravom v digitalni dobi?

Ali: je odgovor tehniki kar tehnika

Pravijo, da je najveèkrat kršen zakon v Združenem kraljestvu 

Zakon o avtorskih pravicah, naj bo zaradi nevednosti ali 

ignorance. Ljudje pogosto ne upoštevajo zakona o avtorskih 

pravicah, èeš da zanje tako ne velja. To je še bolj res, kadar se 

zašèitene vsebine pojavijo v elektronski obliki, saj jih je tako 

lahko prekopirati ali sneti s spleta. Predavanje se bo osredotoèilo 

na avtorsko pravo in na naèine, kako obravnava elektronsko 

okolje ter kakšno zašèito za vsebine dejansko zakon ponuja. 

Predavanje bo obravnavalo težave, ki sta jih prinesla internet in 

digitalizacija ter relevantne evropske direktive za podroèje. 

Predavatelj bo osvetlil možnosti, ki ji evropska zakonodaja nudi 

za zašèito avtorskih pravic v Evropski skupnosti v 21. stoletju.

V popoldanskem delu bo Alan Williams izvedel dve delavnici: 

E-pogodbe in njihove pasti; Uveljavljanje avtorskih pravic v 

Evropi. 

Lynette Owen je direktorica za avtorske 

pravice ene najveèjih založniških korporacij na 

svetu Pearson Education Ltd., ki na mednarodnih 

trgih izdaja uèbenike, akademske knjige in revije 

ter strokovne knjige in revije. Pred tem je bila 

zaposlena pri slovitih založbah Cambridge 

University Press in Pitman Publishing. Vodi in naèrtuje seminarje 

za avtorske pravice v okviru londonskega in frankfurtskega 

knjižnega sejma ter intenzivno predava o avtorskih pravicah po 

vsem svetu ter tako dviguje zavest o pomembnosti spoštovanja 

avtorske pravice kot take. Je avtorica ene najbolj slavnih knjig z 

njenega podroèja Selling rights (Routledge, šesta izdaja maja 

2010) in glavna urednica ter soavtorica znamenite knjige Clark's 

Publishing Agreements: A book of Precedents (Bloomsbury 

Professional, osma izdaja novembra 2010). Prav tako je pri 

založbi Uradni list leta 2008 izdala Odkupne in prodajne pravice 

za literarna dela, kjer je pri pripravi sodelovala s slovenskimi 

strokovnjaki. Lynette je veèkrat predavala v Sloveniji. Njena 

pripravljenost svetovati tako azijskim tigrom kot deželam v 

razvoju ali v tranziciji ji je lansko leto na veliko veselje njenih 

založniških kolegov prinesla visoko angleško državno priznanje – 

Order of the British Empire.

Promocija in prodaja slovenskih avtorskih pravic na tuje 

založniške trge 

V svojem predavanju bo Lynette skušala odgovoriti na vprašanje, 

katera slovenska literarna in znanstvena dela imajo potencialno 

možnost izida na svetovnih založniških trgih in kako naj jih 

slovenski založniki (pri èemer so mišljene tudi znanstvene 

inštitucije) uspešno promovirajo. Predavanje bo obravnavalo, na 

katera doloèila je potrebno biti posebej pozoren, ko se sklepa 

avtorska pogodba z avtorjem (v klasiènem in v digitalnem 

okolju), da bo prodaja na tuje trge pravno mogoèa. Lynette se bo 

posvetila tudi kljuènim mednarodnim trgom in njihovim 

posebnostim ter glavnim vsebinskim poudarkom licenène 

pogodbe. Predavanje bo zakljuèila s promocijskimi aktivnostmi in 

kako jih naèrtovati za uspešno prodajo naslovov.

Katera slovenska dela imajo mednarodni potencial in kateri 

trgi so zanimivi za prodajo; Gradiva za promocijo, prodajo in 

priprava licenène pogodbe

Popoldanska delavnica bo udeležence praktièno usposobila za 

prodajo knjižnih in znanstvenih del s pravnega in z založniškega 

vidika. Poleg pogodb, ki so navedene v Lynettini slovenski knjižni 

izdaji, se bodo udeleženci posvetili tudi ostalim konkretnim 

promocijskim materialom in korakom k prodaji slovenskih vsebin 

na tuje. 
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