
 

 

  

 

Odprto pismo člana Matjaža Jelena. 

 

 

Sazas v škodo vseh avtorjev že več kot dve leti ne dovoli, da bi poplačal svoj dolg. Sedaj me 
želi diskreditirati pred kolegi avtorji, saj navaja neresnične podatke! 

Združenje Sazas še naprej ne izbira sredstev za mojo diskreditacijo. Do zadnjega napada je prišlo 
včeraj, Sazas pa je kot sredstvo za obračunavanje uporabil kar elektronske naslove iz lastne baze 
podatkov, v kateri se sicer avtorjem (primarno) hvali z “uspešnim” poslovanjem.  

Vse skupaj me sicer ne preseneča, saj sem se v zadnjem obdobju večkrat izpostavil med 
obravnavo zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), med drugim 
sem zakon podprl med nastopom v državnem zboru in s peticijo na spletni strani www.avtorji.net. 
Kot vam je mogoče znano, bi se s sprejemom ZKUASP izboljšal nadzor nad poslovanjem Sazasa, 
avtorji pa bi dobili več pravic pri soupravljanju kolektivnih organizacij. Tega pa se vodilni na Sazasu 
sedaj že očitno tako zelo bojijo, da ne izbirajo sredstev za obračunavanje s kritičnimi avtorji oziroma 
tistimi, ki bi radi izvedeli, koliko “našega” (od vseh nas avtorjev!) denarja so si v preteklih letih 
razdelili vodilni na Sazasu in z njimi povezane osebe.      

“Tudi Matjaž Jelen, ki se skuša predstavljati kot zagovornik avtorjev, je s svojimi gostinskimi 
dejavnostmi ostal avtorjem dolžan več tisoč evrov. Dolgov nikoli ni poravnal, saj je izvedel 
osebni stečaj. Prišli smo v absurdno situacijo, da tisti, ki avtorjem največ dolgujejo, 
poskušajo Združenju SAZAS očitati, da avtorjem ne razdeljuje denarja,” lahko avtorji preberete 
v včerajšnjem sporočilu, pod katerega se je podpisal (nezaposleni???) direktor Sazasa Blaž Rant. 

A zopet gre za novo laž vodstva Sazasa, saj mi združenje enostavno ne omogoči poplačila dolga, 
o čemer sem že leta 2014 obvestil Urad za intelektualno lastnino in pristojne na Ministrstvu za 
gospodarstvo. 

Pojdimo po vrsti. Ker sem v osebnem stečaju, sem pred časom (v duhu poravnave dolga, ki ga 
nisem želel imeti do svoje lastne organizacije!) zaprosil prijatelja, naj poplača moj dolg (prevzem 
terjatve) do Sazasa, ki je tedaj znašal nekaj več kot 1.500 eurov (plus obresti cca. 500 eurov). 
Kot gostinec, ki sem uporabljal glasbena dela pri svojem poslovanju, sem zašel v poslovne težave 
in po zaprtju dejavnosti sem ostal dolžan Sazasu.  Pripravil sem predlog in pogodbo o odkupu 
terjatve. Predlog sem Sazasu priporočeno poslal 3. marca 2014, pogodbo pa 3. junija 2014, 
vendar po treh mesecih oziroma do današnjega dne še nisem prejel uradnega odgovora, zakaj 
ne! 

Napoved, ki sem jo v dopisu na URSIL izpostavil že leta 2014, da Sazasu tovrstno ravnanje 
služi za mojo diskreditacijo, se torej uresničuje. Z drugimi besedami: Sazas avtorja in svojega 
člana torej raje očrni, kot da bi mu dovolilo, da poravnava svoj dolg.  Absurdno je, da Sazas z 
denarjem avtorjev vlaga tožbe zoper uporabnike za nekaj sto evrov, ne sprejme pa poplačila dolga 
v višini dobrih dveh tisočakov evrov od svojega člana!!! Kot da bi bilo vodilnim na Sazasu vseeno za 
denar, ki sicer pripada avtorjem. 

Pravniki oziroma odvetniki, s katerimi sem se pogovarjal in sem jim tudi predstavil primer, gredo še 
dlje. Poudarjajo namreč, da Sazas ni sledil skrbnosti poslovanja, saj bi lahko poskrbel za 
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prevzem terjatve od novega obveznika. Vendar Sazas očitno namerno in v škodo združenja 
že več let (!) ignorira moj predlog oziroma ga zavrača. 

Ob tem pa je potrebno opozoriti še na eno neresnico  oz. zavajanje članov združenja Sazas, ki 
jo v svojem dopisu avtorjem navaja Blaž Rant. V njem se “hvali”, da je “delilna masa malih pravic 
za leto 2015 po odbitju stroškov za 95,97 % višja kot preteklo leto in znaša 10.349.597,97 EUR”.  

Dejstvo je namreč, da se je delilna masa povečala zaradi lanskoletne Sazasove sodne poravnave 
z Radiotelevizijo Slovenija v višini 4,7 milijona evrov. In ker se je poravnava nanašala na obdobje 
od leta 2005 do 2014, je Sazasova primerjava delilne mase z lanskoletno povsem brezpredmetna in 
torej služi zgolj za manipulacijo. To navsezadnje dokazuje tudi letno poročilo Sazasa za lansko leto. 
Če namreč iz poročila o zbranih nadomestilih odštejemo “prispevek” Radiotelevizije Slovenija, je po 
mojih izračunih zbrana delilna masa v letih 2014 in 2015 skorajda identična!   

Čisto na koncu pa vam bom zaupal, le zakaj bijem ta “vztrajni boj” in se izpostavljam do te mere, da 
sem kazensko ovaden s strani “mojega” Sazas-a (ovadba je bila na sodišču zavrnjena v vseh 
točkah, ampak Sazas se je pritožil na višje sodišče!), in da sem postal eden najbolj “osovraženih” 
glasbenih avtorjev pri določenih ostalih avtorjih, ki razlagajo, da sem “lutka sovražnega kapitala”, ki 
se želi polastiti naše intelektualne lastnine… ??? 

Za lepši in pravičnejši jutri, torej za naše otroke! 

Rockerski pozdrav, 

Matjaž Jelen 

 

 

 

  
 

 


