
KAJ JE ŠE TREBA VEDETI  
OB IZDAJI GLASBENEGA ALBUMA  

NA FIZIČNEM NOSILCU  
ALI NA SPLETU?

Ste vedeli, da Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani:

1. zbira vse, kar je izdano v Republiki Sloveniji, na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij, 
razen RTV oddaj? Zbira in hrani pa tudi dela slovenskih avtorjev, ki izidejo v tujini;

2. hrani obsežno zbirko glasbe, od prvih plošč do spletnih albumov? Vse to je dostopno javnosti 
v prostorih NUK;

3. spoštuje in varuje avtorske pravice založb in avtorjev? NUK ravna skrbno in odgovorno s 
prejetimi publikacijami;

4. dopolnjuje bazo javno dostopnih podatkov o publikacijah in založbah ter samozaložbah v 
Sloveniji? V knjižničnem katalogu COBISS lahko vsakdo preveri, kaj vse hrani NUK. 

Kaj predpisuje Zakon o obveznem izvodu publikacij v zvezi z izdajo 
fonogramov oziroma zvočnih zapisov?

• Fonogrami1 oziroma zvočni zapisi so s tem zakonom opredeljeni kot publikacije. 

• Glasbeni založnik2 ali samozaložnik3  je dolžan oddati NUK štiri izvode fizičnega albuma v 
15 dneh po izdaji. 16 izvodov je predpisanih v primeru, ko je album izdan s pomočjo javnih 
sredstev. Obvezne izvode je treba oddati ali poslati skupaj z dobavnim listom na naslov: 

 NUK, Obvezni izvod
 Leskoškova 12
 1000 Ljubljana  

• Predlog dobavnega lista je dostopen na spletnem mestu NUK – Obvezni izvod publikacij. 
Oblika dobavnega lista sicer ni predpisana. Pošiljatelj  izpolni le podatke o založniku: 
ime/naziv, naslov, e-naslov in kaj pošilja: ime avtorja/skupine, naslov albuma, leto izida 
in število izvodov, ki jih pošilja.

• Založnik spletni album odda na portalu SVAROG v 15 dneh po objavi na spletu. 

• Vsak glasbeni album, v fizični ali spletni obliki, mora imeti kolofon (osebno izkaznico 
albuma, ki je običajno na zadnji strani ovitka spodaj). V strnjeni obliki morajo biti 
navedeni podatki o albumu: naslov, ime avtorja ali avtorjev, ime in sedež založnika, leto 
izida, naziv ali ime nosilca avtorskih pravic, javnega financerja, če je publikacija izdana s 
pomočjo javnih sredstev ter druge podatke, ki jih je možno navesti. Kolofon je opredeljen 
v 8. členu ZOIPub.

Kaj se zgodi, če založnik ali samozaložnik ne odda obveznih izvodov 
skladno z zakonom?

• Ko založnik ali samozaložnik ugotovi, da ni oddal obveznih izvodov svojih izdaj skladno z 
veljavnim zakonom, lahko to še vedno naredi sam ali na poziv NUK.

• Če založnik ne odda obveznih izvodov, oziroma se na poziv NUK ne odzove v osmih dneh, 
je predpisana kazen za pravno in za fizično osebo (23. člen ZOIPub). Inšpekcijski nadzor 
izvaja Inšpektorat za kulturo pri Ministrstvu za kulturo RS.

Čemu služi obvezni izvod publikacij?

• Namen obveznega izvoda je zagotoviti ohranjanje in dostopnost določenega števila 
izvodov vseh publikacij, ki so bile izdane v Republiki Sloveniji ali pa uvožene in prilagojene 
(npr. z uvodno besedo, podnapisi v slovenščini ...) za distribucijo v Republiki Sloveniji, kot 
nacionalne kulturne dediščine … (3. člen ZOIPub).

Dodatne informacije

V Narodni in univerzitetni knjižnici se zavedamo, da lahko le skupaj, v  
sodelovanju s partnerji založniki in avtorji, izpolnjujemo svoje poslanstvo. 

za izdaje glasbe  
na fizičnih nosilcih zvoka: 

• Pavla Meglič 
Oddelek za pridobivanje gradiva 
Narodna in univerzitetna knjižnica 
Leskoškova 12,  
1000 Ljubljana 
01/ 58 61 307 
pavla.meglic@nuk.uni-lj.si

za izdaje glasbenih albumov  
na spletu:

• Staša Kuret 
Oddelek za digitalne vsebine 
Narodna in univerzitetna knjižnica 
Turjaška 1,  
1000 Ljubljana 
01/ 20 01 128 
stasa.kuret@nuk.uni-lj.si

Besedilo zgibanke: Pavla Meglič, NUK
Oblikovanje: Maj Blatnik, NUK
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 2021

1 Fonogram oziroma zvočni zapis sta izraza, ki opredeljujeta posnetke in izdaje glasbe na različnih medijih in sta si enakovredna. 
Fonogram je pojem iz Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, zvočni zapis pa iz Zakona o obveznem izvodu publikacij.

2  Založnica oziroma založnik.

3  Samozaložnica oziroma samozaložnik.
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