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IZJAVA 

 

Vsebina te predstavitve je informativne narave in je namenjena 

seznanitvi s temeljnimi pravili avtorskega prava. Vsa pojasnila 

predstavljena v nadaljevanju so splošne narave in ne predstavljajo 

pravnega nasveta ali napotkov za konkretno ravnanje. Uporaba tega 

gradiva je dovoljena za privatno uporabo in v drugih primerih, za katere 

zakon dovoljuje prosto uporabo avtorskih del. Za vse druge vrste 

uporabe je potrebno pridobiti dovoljenje avtorice.  
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Upravičenci 

AVTOR  
 

fizična oseba, ki je ustvarila delo 

 

ZALOŽNIK (PUBLISHER) 

IZVAJALEC 
 

igralci, pevci, glasbeniki, 

plesalci in druge fizične osebe 

 

PROIZVAJALEC FONOGRAMOV  

(RECORD LABEL) 
 

fizična ali pravna oseba, ki 

prevzame pobudo in odgovornost 

za prvi posnetek 

Predmet 

varstva 

AVTORSKO DELO 

 
ustvarjalni doprinos 

(stvaritev) 

IZVEDBA 

 
(interpretacija, podajanje 

avtorskega dela) 

FONOGRAM 

 
investicija v nastanek fonograma 

(posnetka) in s tem povezano 

poslovno tveganje 

Pravice 

AVTORSKE PRAVICE 
 

• moralne 

• materialne 

• druge 

 
© copyright 

SORODNE PRAVICE 

IZVAJALCEV 
 

• moralne 

• materialne 

 

performer’s rights 

SORODNE PRAVICE 

PROIZVAJALCEV 

FONOGRAMOV 
 

• izključne 

• poplačilne 

 

Ⓟ phonorecord copyright 

Trajanje in 

nastanek 

pravic 

• nastanejo s stvaritvijo 

avtorskega dela 

• trajajo za čas avtorjevega 

življenja + 70 let 

 
* soavtorji: 60. člen ZASP 

• nastanejo z živo 

izvedbo oz. z izdajo 

fonograma 

• trajajo 50 let od 

izvedbe oz. 70 let od 

izdaje fonograma 

• nastanejo z izdelavo 

fonograma oz. z njegovo 

izdajo/zakonito priobčitvijo 

• trajajo 50 let od izdelave 

oz. 70 let od prve 

izdaje/zakonite priobčitve 3 



AVTORSKA PRAVICA 
 

MORALNE AP 

 

varujejo avtorja glede 

njegovih duhovnih in 

osebnih vezi do dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALNE AP 

  

varujejo premoženjske 

Interese avtorja s tem,  

da avtor izključno 

dovoljuje ali  

prepoveduje uporabo 

svojega dela in  

določa pogoje, pod  

katerimi dovoljuje uporabo  

svojega dela  

 

   

    DRUGE PRAVICE  

    AVTORJA  

    varujejo določene 

    interese avtorja, ki niso  

    tipično duhovne ali 

    ekonomske narave.  
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MORALNE AVTORSKE PRAVICE 

PRAVICA PRVE OBJAVE 

• izključna pravica odločiti ali, kdaj in kako bo delo prvič objavljeno (17. 

člen) 
 

PRAVICA PRIZNANJA  AVTORSTVA  

• izključna pravica do navedbe pri objavi dela  

• avtor lahko določi, ali naj se navede in kako npr. z imenom, oznako, 

psevdonimom, anonimno (18. člen) 
 

PRAVICA SPOŠTOVANJA DELA  

• izključna pravica upreti se skazitvi, posegu v delo ali uporabi dela, če bi 

to lahko okrnilo avtorjevo osebnost (19. člen) 
 

PRAVICA SKESANJA 

• izključna pravica avtorja, da imetniku že preneseno materialno pravico 

prekliče, če ima za to resne moralne razloge in povrne škodo (20. člen) 
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MATERIALNE PRAVICE AVTORJA 
 

MALE AVTORSKE PRAVICE  

• uporaba dela v netelesni obliki (priobčitev javnosti) 

• zakon  predpisuje obvezno kolektivno upravljanje prek kolektivnih 

organizacij  
 

Primeri: 

• pravica javnega izvajanja (26. člen) 

• pravica javnega prenašanja (27. člen) 

• pravica javnega predvajanja s fonogrami (28. člen) 

• pravica radiodifuznega oddajanja in radiodifuzne retransmisije (30 in 

31. člen) 

• pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. člen) 
 

 

• pravica dajanja na voljo javnosti (32.a člen) - ni več obvezno KO 

upravljanje 
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MEHANSKE (MEHANIČNE) AVTORSKE PRAVICE  
 

• uporaba dela v telesni obliki (je pravica, da se delo fiksira na 

materialnem nosilcu ali drugem primerku  

 (pravica reproduciranja in distribuiranja 23. in 24. člen) 
 

• ni predpisano obvezno kolektivno upravljanje 
 

• avtor za upravljanje z mehanskimi pravicami lahko pooblasti 

koga tretjega npr. kolektivno organizacijo ali jih prenese 

založniku (angl.: publisherju) zato, da jih ta upravlja v avtorjevem 

imenu 
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PRAVICA PREDELAVE 

• uporaba dela v spremenjeni obliki 

• pravica, da se prvotno delo glasbeno aranžira, spremeni ali kako 

drugače predela  ali v nespremenjeni obliki vključi ali vgradi v 

novo delo npr. vzorčenje angl.: sampling (33. člen) 

 

PRAVICA AVDIOVIZUALNE PRIREDBE  

• pravica, da se prvotno delo predela ali vključi v avdiovizualno 

delo: uporaba glasbe sinhronizirane s sliko v filmu (104. člen) 

 

• ni predpisano obvezno KO  
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DRUGE PRAVICE AVTORJA 

 

PRAVICA DO NADOMESTILA ZA  

PRIVATNO RABO 

• nadomestilo, ki se plačuje pri prodaji/uvozu snemalnih naprav 
in praznih nosilcev zvoka ali slike (37. do 39. člen)  

• upravičenci so nadomestila so: avtorji (40%), izvajalci (40%), 
proizvajalci fonogramov (30%) 

 

PRAVICA DO NADOMESTILA ZA  

JAVNO POSOJANJE 

• avtorjem pripada nadomestilo zaradi javnega posojanja CDjev 
v splošnih knjižnicah (36. člen) 

• sredstva za ta nadomestila se zagotavljajo iz proračuna, deli 
jih JAK 
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PRAVICE IZVAJALCEV  

 

MORALNE PRAVICE (120. člen ZASP) 

 

• pravica navedbe imena ob objavi izvedbe - za skupine 

izvajalcev pravica navedbe imena pripada skupini kot celoti, 

umetniškim vodjem in solistom 

 

• pravica upreti se skazitvi ali drugemu posegu v njihovo 

izvedbo/uporabi izvedbe, če bi to lahko okrnilo izvajalčevo 

osebnost  
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MATERIALNE PRAVICE (121. člen ZASP) 

• pravica snemanja svoje žive izvedbe  

• pravica javnega prenašanja svoje žive izvedbe 

• pravica radiodifuznega oddajanja žive izvedbe 

• pravica reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem in 

dajanja na voljo javnosti fonogramov in videogramov s svojo 

izvedbo 
 

DRUGE PRAVICE IZVAJALCEV  

• pravica do 50%deleža nadomestila za javno priobčitev 

fonogramov (122. član ZASP) 

• pravica do 40% deleža nadomestila za privatno rabo - se 

trenutno ne pobira !!! 

• pravica dodatnega letnega nadomestila po izteku 50. leta od 

zakonite  izdaje fonograma (122.b člen ZASP) 
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PRAVICE PROIZVAJALCEV 
FONOGRAMOV 

IZKLJUČNE PRAVICE 

• pravica reproduciranja fonogramov, 

• pravica distribuiranja fonogramov, 

• pravica dajanja fonogramov v najem,  

• pravica dajanja fonogramov na voljo javnosti,  

• pravica predelave svojih fonogramov 

 

POPLAČILNE PRAVICE 

• pravica do nadomestila pri javni priobčitvi izdanih fonogramov 
(npr. radijsko ali drugo javno predvajanje CD-jev), 
nadomestilo si delijo z izvajalci (50%) – pobira in deli ga 
kolektivna organizacija Zavod IPF  

• pravica do nadomestila za privatno rabo (30%), si delijo z 
avtorji (40%) in izvajalci (40%) – se trenutno ne pobira 
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UPRAVLJANJE AVTORSKIH PRAVIC 

INDIVIDUALNO 
 

• upravljanje pravic za vsako 

avtorsko delo posebej 

 

• upravlja lahko: 

– avtor osebno 

– prek zastopnika 

– prek kolektivne 

organizacije 

 

KOLEKTIVNO 
 

• upravljanje za več avtorskih 

del več avtorjev hkrati 

 

• kolektivne organizacije: 

– SAZAS (za avtorje) 

– IPF (za izvajalce in 

proizvajalce 

fonogramov) 

– AIPA (za uporabo glasbe 

v filmu) 
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SAZAS 
 

Obvezno kolektivno 
upravljanje 

 

• 9. člen ZKUASP 

• priobčitev javnosti neodrskih 
glasbenih del - razen pravice 
dajanja na voljo javnosti 

• nadomestilo za dovoljeno 
prosto reproduciranje 

• kabelska retransmisija 
avtorskih del 

 

Izjeme: 

• individualno upravljanje 

 (10/1) ZKUASP) 

• nekomercialna raba 

 (18/4) ZKUASP) 
 

 

 

Neobvezno (prostovoljno) 
kolektivno upravljanje 

 

• 18. člen ZKUASP  

 

• pooblastilo imetnika kolektivni 
organizaciji 

 

• Npr. mehanske pravice, 
sinhronizacija, pravica dajanja 
na voljo javnosti, ... 

 

14 



IPF 
 

• nadomestilo za javno 
priobčitev komercialno 
izdanega fonograma  

 130. člen ZASP 

 

• nadomestilo za dovoljeno 
prosto reproduciranje 

 37/2 člen ZASP 

 

• dodatno letno nadomestilo 
izvajalcem 

 122.b člen ZASP 

AIPA 

 
• kabelska retransmisija 

 31/2 člen ZASP 

 

• nadomestilo za dovoljeno 
prosto reproduciranje 

 37/2 člen ZASP 
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POGODBE S PODROČJA AVTORSKEGA PRAVA 

 

• pravila glede sklepanja, veljavnosti in prenehanja pogodb ureja 

Obligacijski zakonik (OZ) 

• poleg splošnih pravil za pogodbe o prenosu avtorskih pravic veljajo 

posebna pravila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) 

 

PRENOS PRAVIC 
 

• avtorska pravica kot celota ni prenosljiva (69. člen) 
 

• moralne pravice niso prenosljive (70. člen) 
 

• avtor lahko na drugo osebo prenese samo posamične materialne 

pravice (70. člen) 
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PRENOS MATERIALNIH PRAVIC 
 
 

 

Prenos posamičnih materialnih pravic je lahko omejen: 
 

• vsebinsko (izključni ali neizključni prenos) 

 

• prostorsko (npr. Slovenija, EU, svet) 

 

• časovno (npr. 3, 5, 10 let, za ves čas trajanja pravic) 
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DOMNEVE GLEDE OBSEGA PRENOSA  

 

• 75. člen  
 

• če ni z zakonom ali s pogodbo določeno drugače, je 
prenos neizključen, velja samo za RS in velja za čas, ki 
je običajen 

 

• če ni določeno, katere pravice in v kakšnem obsegu se 
prenašajo, so prenesene tiste pravice in v takem 
obsegu, kot je bistven za dosego namena pogodbe 
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• prenos posamične materialne avtorske in druge pravice 

ne vpliva na prenos drugih pravic, če ni z zakonom ali 

pogodbo določeno drugače (76. člen) – npr. s pravico do 

reprodukcije dela se ne prenese avtomatično tudi 

pravica predelave 

 

• nadaljnji prenos pravic (78. člen) – imetnik lahko 

pridobljene pravice prenaša naprej na tretje osebe samo 

z izrecnim dovoljenjem avtorja 
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OBLIČNOST 

 

• pogodbe, s katerimi se prenašajo materialne avtorske in 

druge pravice morajo biti v pisni obliki (80. člen) 

 

• ne glede na to so ustno sklenjene pogodbe veljavne (!), 

a se sporne ali nejasne določbe vedno razlagajo v korist 

avtorja 

 

• za avtorje je torej bolje, da ne podpišejo nobene 

pogodbe, kot pa da podpišejo pogodbo, ki je za njih 

neugodna ali je ne razumejo 
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NIČNA DOLOČILA V POGODBI  
 

• 79. člen 
 

• prenos avtorske pravice kot celote 
 

• prenos moralnih avtorskih pravic 
 

• prenos materialnih pravic na vseh svojih prihodnjih delih 

 npr. klavzula “enkrat za vselej za vse primere” 
 

• prenos materialnih pravic za neznane oblike uporabe 
dela 
 

• različna pravila v VB in ZDA !!! 
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AVTORSKI HONORAR IN NADOMESTILO 
 

 

• lahko se določi v fiksnem znesku (pavšalu) ali kot 

procent od dohodka iz prodaje dela, ali kot kombinacijo 

obojega 

 

• če avtorski honorar ali nadomestilo nista določena v 

pogodbi, se določita po običajnih plačilih za določeno 

vrsto del (81. člen) – včasih težko dokazati (!) 

 

• kaj je običajen honorar se presoja glede na obseg in 

trajanje uporabe ter druge okoliščine primera  
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DOLOČBA O USPEŠNICI (“BEST SELLER CLAUSE”) 

  

• če se z uporabo avtorskega dela doseže dobiček, ki je v 

očitnem nesorazmerju z dogovorjenim honorarjem, lahko 

avtor zahteva spremembo pogodbe tako, da se mu 
določi pravičnejši delež pri dohodku (82/1 člen) 
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PREKLIC MATERIALNE AVTORSKE PRAVICE  
(“USE-IT-OR-LOSE-IT CLAUSE”) 

Avtor lahko prekliče prenos materialne avtorske pravice, če jo 

tisti, na katerega je bila pravica izključno prenesena, ne izvršuje 

v zadostni meri, ali pa sploh ne 

 

Pogoji: 

• potek najmanj 2 let od prenosa pravice 

• avtor mora ponuditi imetniku primeren dodatni rok 

• če to zahteva pravičnost, mora avtor imetniku povrniti 

primerno odškodnino 

 

V primeru fonogramov ostane master posnetek (kljub preklicu 

materialnih pravic na skladbah) še vedno v rokah založbe! 
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DISKOGRAFSKA POGODBA  

(angl.: recording contract) 

 

AVTOR  

• avtor se zaveže, da bo ustvaril in 

posnel določeno količino 

skladb/albumov  

• snemal bo izključno za proizvajalca 

fonogramov, npr. za določeno 

obdobje ali določeno število 

albumov (angl.: minimum delivery) 

• avtor prenese pravice 

reproduciranja in distribuiranja 

(ohrani druge pravice – angl.: 

publishing) 

• avtor proizvajalcu fonogramov 

dovoli uporabo svojega imena, 

podobe za potrebe oglaševanja in 

sodeluje pri promociji 

PROIZVAJALEC FONOGRAMA 

• izda skladbe/albume (krije stroške 

nastanka master posnetkov, 

oblikovanja in promocije, distribuira 

album/singel 

• plača avtorju honorar (avans) 

• proizvajalec fonogramov je lastnik 

in imetnik pravic za razpolaganje s  

posnetki 

• opcija pravica proizvajalca 

fonogramov, da se odloči, ali bo 

pod istimi pogoji izdal še več 

albumov 

• kot “investitor” prevzame tveganje 

nepovrnjenih stroškov – dolg 

avtorja (!) 
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MODIFICIRANE DISKOGRAFSKE POGODBE  
(angl.: multiple-rights deal/90°/120°/240°/360° posli) 

 

AVTOR 

• založbi/podjetju prepusti 

upravljanje z nekaterimi ali vsemi 

njegovimi pravicami in drugimi 

vidiki pravnih poslov 

• primeri: Disney, talenti, …  

• slabosti (avtorju odvzame vse 

možnosti vpliva in razpolaganja z 

njegovimi deli in storitvami, če 

podjetje ne izkorišča dovolj, izgube 

na enem področju se pokrivajo z 

drugim) 

 

ZALOŽBA/PODJETJE 

• prevzame nekatere ali vse vidike 

trženja in prodaje avtorjevih del, 

njegove podobe in njegovih storitev 

(investira v avtorja, ne v njegova 

dela) 

• poleg izdajanja albumov in singlov 

še trženje avtorskih pravic (angl.: 

publishing), koncertno dejavnost, 

skrb za podobo in blagovno 

znamko, licenciranje in prodajo 

izdelkov s podobo ali znaki avtorja 

(merchandising), upravljanje z 

internetno domeno, internetno 

prodajo, klubi oboževalcev,  

pojavljanje v filmih/reklamah, na 

TV, socialnih omrežjih,… 
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POGODBA O PRENOSU AVTORSKIH PRAVIC  
(angl.: publishing contract) 

AVTOR 

• avtor založniku izključno prenese 

vse (materialne avtorske) pravice 

na svojih obstoječih delih ter se 

zaveže, da bo v določenem 

obdobju ustvaril nova dela in 

založniku prenesel pravice tudi na 

teh delih 

• za določen čas ali določeno število 

del (angl.: minimum delivery)   

• prenos pravic je običajno neomejen  

• avtor s temi pravicami ne bo več 

mogel sam razpolagati (slabo, če 

založnik ne izkorišča pravic v 

želenem obsegu) 

 

ZALOŽNIK (ANGL.: PUBLISHER) 

• založnik avtorju plača honorar (avans 

in % od prodanih primerkov) ali delež 

od prihodkov in poroča o prodaji 

oziroma doseženih prihodkih 

• založnik (angl.: publisher) ne izda 

albuma sam, ampak pridobljene 

pravice trži drugim tako, da ponuja 

avtorjeva dela v uporabo (za izdajo 

albuma, kompilacije, za filme, 

reklame, mobilne melodije, itd.), zbira 

honorarje in nadomestila za uporabo 

avtorjevih del in skrbi za uveljavljanje 

njegovih pravic v primeru kršitev 

• založnik običajno avtorju “vzame” tudi 

del dohodkov iz javnih priobčitev 

(male pravice)  
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POGODBA O MENEDŽMENTU 
(angl.: management agreement) 

MENEDŽER 

• pomaga, svetuje in zastopa 

avtorja v določenih poslovnih 

sferah (promocija, pogajanja z 

založbami in publisherji, 

organizacija turneje, ipd.)  

• lahko sklepa pogodbe v imenu 

avtorja 

• lahko zbira honorarje in 

nadomestila v imenu avtorja 

• deluje v skladu z dogovorjenimi 

prostorskimi in časovnimi 

omejitvami 

AVTOR 

• sledi menedžerjevim nasvetom 

(zaupanje)  

• ekskluziven odnos 

• plača sprotno provizijo (običajno 

15–25%) glede na (neto) 

prihodke iz posameznega posla 

• plača naknadno provizijo (kot 

plačilo za delo, opravljeno v času 

trajanja pogodbe) 

• plača stroške 
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POGODBA O IZVEDBI KONCERTA 
(angl.: concert organization agreement) 

NAROČNIK (ORGANIZATOR) 

• se zaveže, da bo koncert 

organiziral in izvajalcem plačal 

dogovorjeni honorar 

• ustrezno pripravi prizorišče 

(tehnična oprema, ozvočenje, 

razsvetljava, backstage...) 

• zagotovi izvedbo tonske vaje in 

dostop do prizorišča 

• poskrbi za varnost na dogodku 

• upošteva zahteve glasbenikov 

glede snemanja koncerta 

• dogodek prijavi na SAZAS in 

naknadno poroča o izvajanih delih 

GLASBENIK 

• se zaveže, da bo koncert izvedel 

skladno z določili pogodbe 

• pred koncertom organizatorju 

posreduje seznam tehničnih 

zahtev (“technical rider”), zahteve 

glede prenočišča in prehrane 

(“hospitality rider”), informacije o 

glasbenikih in projektu za potrebe 

promocije, je na voljo za intervjuje 

in druge promocijske aktivnosti, 

ipd. 

• po koncertu sporoči seznam 

izvajanih skladb za potrebe prijave 

na SAZAS 
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POLEG TEGA JE ZELO POMEMBNO 

 

 

• definirati, kaj se zgodi v primeru odpovedi dogodka: 

– če odpove naročnik: kolikšen % honorarja se izplača 

– če odpove izvajalec: zagotoviti nadomestni datum koncerta, povrniti 

stroške organizacije 

– višja sila 
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POGODBA O UPORABI GLASBE V FILMU 
(angl.: synchronization licence agreement) 

PRODUCENT 

• imetniku za uporabo skladbe v 

filmu plača določeno nadomestilo, 

ki je odvisno od številnih faktorjev 

(minutaže, popularnosti skladbe, 

proračuna filma, namena uporabe, 

ali bo skladba uporabljena v 

trailerju ali ne, ipd.) 

• glasbo v filmu prijavi ustreznim 

kolektivnim organizacijam, ki 

imetniku izplačujejo nadomestila 

poleg osnovnega nadomestila 

• avtorje, izvajalce in druge imetnike 

pravic navede v odjavni špici filma 

IMETNIKI PRAVIC 

• producent mora pridobiti pravice 

od najmanj dveh imetnikov pravic: 

– od avtorjev glasbe oz. 

publisherjev mora pridobiti 

avtorske pravice 

– od proizvajalca fonograma 

(založbe) mora pridobiti 

pravice na posnetku 

• jamčijo, da so imetniki vseh 

pravic, ki se prenašajo in 

odgovarja za škodo v primeru, da 

bi tretje osebe uveljavljale svoje 

pravice zoper producenta 
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VIRI 

ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO403  

 

ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN  

SORODNIH PRAVIC (ZKUASP) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7317  

  

OBLIGACIJSKI ZAKONIK  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263 

 

URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 

http://www.uil-sipo.si/  
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http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7317
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
http://www.uil-sipo.si/
http://www.uil-sipo.si/
http://www.uil-sipo.si/
http://www.uil-sipo.si/


 

 

Hvala za pozornost 

 
 

 

 
Kontakt:  

ursa.chitrakar@csh.si  

www.csh.si  
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