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Pravni okvir 

• Avtorske pravice so v Evropski uniji urejene z 

zakoni in mednarodnimi pogodbami.  

•  

Zakon, ki ureja avtorske pravice na območju 

Republike Slovenije je Zakon o avtorskih in 

sorodnih pravicah. 
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Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah 

• 14. člen: Izvor pravice: 

Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve 

dela. 

 

• 15. člen: Vsebina avtorske pravice 

Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu, iz 

katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne 

avtorske pravice), izključna premoženjska upravičenja 

(materialne avtorske pravice) in druga upravičenja 

avtorja (druge pravice avtorja). 
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Moralne pravice 

varujejo avtorjeve duhovne in osebne vezi do dela: 

• Pravica prve objave:  ali, kdaj in kako bo delo prvič objavljeno 

• Pravica priznanja avtorstva:  

– pravico do priznanja avtorstva na svojem delu 

– določi, ali naj se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo in s 

kakšno oznako 

• Pravica spoštovanja dela: 

– avtor se lahko upre skazitvi in vsakemu drugemu posegu v svoje 

delo ali vsaki uporabi svojega dela, če bi ti posegi ali ta uporaba 

lahko okrnili njegovo osebnost 

• Pravica skesanja 

– da do imetnika materialne avtorske pravice slednjo prekliče 
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Materialne pravice 

varujejo premoženjske interese avtorja s tem, da avtor 

izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela 
 

• Uporaba dela v telesni obliki  

– reproduciranja (fiksiranje dela na nosilcu, npr. snemanje)  

• Uporaba dela v netelesni obliki: 

– javnega izvajanja, prenašanja, predvajanja itn.  

• Uporaba dela v spremenjeni obliki: 

– predelave, priredbe  

• Uporaba primerkov avtorskega dela pravici: 

– distribuiranja, dajanja v najem 
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Druge pravice 

• Pravica dostopa in izročitve 

• Sledna pravica 

• Pravica javnega posojanja 

• Pravica do nadomestila 

– pravico do primernega nadomestila za tonsko ali vizualno 

snemanje in za fotokopiranje avtorjevega dela, ki se izvrši pod 

pogoji privatne ali druge lastne uporabe 
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Sorodne pravice 

Sorodne pravice varujejo pravice izvajalcev, založnikov, 

RTV organizacij itn. 

• Izvajalci: 

– Izvajalci pomenijo igralce, pevce, glasbenike, plesalce in druge 

osebe, ki igrajo, pojejo, podajajo, deklamirajo, nastopajo, 

interpretirajo ali drugače izvajajo avtorska ali folklorna dela. 

• Pravice: 

– moralne (navedba imena, skazitev ...) 

– materialne (snemanje, reprodukcija, radiodifuzija, dajanje v 

najem ...) 

– do nadomestila (reprodukcija...) 
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Trajanje pravic 

Avtorske pravice so časovno omejene 

  
 

• fizične osebe: trajajo še 70 let po smrti avtorja  

 

• neznani avtor in pravne osebe: 70 let od nastanka dela 
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Prenašanje pravic 

Avtorske pravice se lahko prenašajo: 

 

• le v pisni obliki,  

• praviloma s pogodbo 

 

• avtor lahko da tudi enostransko prostovoljno soglasje za 

prosto uporabo svojega avtorskega dela (v pisni obliki)  
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Kaj je varovano 

Avtorske pravice varujejo avtorska dela 
 

• Ta so opredeljena kot individualne intelektualne stvaritve 

s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na 

kakršenkoli način izražene.  

 

• Avtorsko pravno izrecno niso varovane: 

– ideje, načela, odkritja; 

– uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega 

področja; 

– ljudske književne in umetniške stvaritve. 
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Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU 

se pri svojem raziskovalnem in arhivskem delu z zvočnim in 
avdiovizualnim gradivom srečuje z avtorskimi in sorodnimi 
pravica v vseh fazah življenjskega kroga podatkov: 

 

• ustvarjanje (načrtovanje, 
financiranje) 

• dodana vrednost (obravnava, 
vrednotenje, analiza) 

• hramba, zagotavljanje 
dostopa 

• ponovna uporaba (ustvarjanje 
novih produktov) 
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Ustvarjanje podatkov: 

dokumentiranje vsebinskih metapodatkov 
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Ustvarjanje podatkov: 

dokumentiranje tehnični metapodatkov 

• spisek opreme  

 

• snemalni postopek 

 

• postavitev 

 mikrofonov 

 

• akustične in 

tehnične opombe 
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Ustvarjanje podatkov: 

„avtorske pravice“ 

• splošni podatki 

• ali se sme: 

– uporabiti za raziskave 

– izdelati kopije (ohranjanje ...) 

– uporabiti za izobraževanje 

– za publiciranje 

– navesti podatke o izvajalcih 

• morebitne omejitve 

• opombe (pravni okvir) 
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Opomba 

• S podpisom tega obrazca se strinjate, da se informacije na 

obrazcu in gradivo računalniško obdelajo. Uporaba podatkov o 

informatorju je dovoljena v skladu z Zakonom o varovanju 

osebnih podatkov. Zaposleni na Glasbenonarodopisnem inštitutu 

ZRC SAZU in zunanji uporabniki morajo spoštovati 

intelektualno lastnino in moralne pravice informatorja. 

Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU ne more zagotoviti 

hranjenja gradiva za neomejeno obdobje in si pridržuje pravico, 

da v primeru, da se to izkaže za dobrobit gradiva, preseli 

gradivo v soroden arhiv. 
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Dodana vrednost - metapodatki 
(obravnava, analiza) 1 
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Dodana vrednost - metapodatki 
(obravnava, analiza) 2 
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Dostop, uporaba podatkov: 

vloga za „ogled gradiva“  

• podatki o 

uporabniku 

 

• želeno gradivo 

 

• pregledano gradivo 

 

• podpis 
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Dostop, uporaba podatkov: 

vloga za „izdajo gradiva“ 1 

• podatki o uporabniku 

 

• želeno gradivo 

 

• namen uporabe 

 

• predvidena „objava“ 
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Dostop, uporaba podatkov: 

vloga za „izdajo gradiva“ 2 

• prevzeto gradivo 

• medij zapisa 

pravni okvir: 

– le za naveden namen 

– citiranje zbirke 

– izvod publikacije 

– upošteval zakonske 

predpise (ZVDAGA, 

Zak. o varov. oseb. 

pod. itn.) 

– druga pravna določila 
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Sklep 

• Vse ni mogoče reševati s pomočjo prava  

 

• Opiramo se tudi na domače in tuje izkušnje, 

priporočila in dobro prakso sorodnih ustanov. 

 

• Trezen premislek, zdrav razum, „kmečka pamet“ 

 

• Moralne vrednote 

 

• Zaupanje 

 
 


