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Temeljna zakona s področja avtorskega prava sta Zakon o avtorski in sorodnih 
pravicah (ZASP) in Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic 
(ZKUASP). 

AVTORSKO DELO je individualna, intelektualna stvaritev s področja književnosti, 
znanosti in umetnosti, ki je na kakršenkoli način izražena. Ne morejo biti varovana kot 
avtorsko delo ideje, načela in odkritja, uradna besedila ter ljudske književne in 
umetniške storitve. Samostojno so lahko varovani tudi osnutek dela, sestavni del ali 
naslov dela. 

AVTORSKA PRAVICA nastane s samo stvaritvijo dela. Zato dela ni treba registrirati, 
označiti z znakom © ali reproducirati na materialnem nosilcu. Avtorska pravica traja za 
časa avtorjevega življenja in še 70 let po njegovi smrti, pri čemer rok prične teči 1. 
januarja tistega leta, ki sledi letu smrti avtorja. 

AVTOR je fizična oseba, ki je delo ustvarila. IMETNIK PRAVIC je tisti, ki pravice pridobi od 
avtorja na podlagi pogodbe o prenosu pravic ali na podlagi dedovanja. Soavtorji so 
tisti avtorji, ki v skupnem ustvarjalnem sodelovanju ustvarijo avtorsko delo, ki je 
nedeljiva celota. 

Avtorska pravica je enovita pravica, ki pa je sestavljena več upravičenj, in sicer 
moralnih avtorskih pravic, materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja. Moralne 
avtorske pravice varujejo avtorjeve duhovne in osebne vezi do dela, materialne 
avtorske pravice varujejo premoženjske interese avtorja s tem, da avtor dovoljuje ali 
prepoveduje uporabo svojega dela, druge pravice avtorja pa so pravice, s katerimi 
se varujejo interesi avtorja, ki niso tipično duhovni ali ekonomski. 

VSEBINSKE OMEJITVE avtorskih pravic so v zakonu predvidene v nekaterih točno 
določenih primerih, in sicer pod pogoji, da je obseg uporabe avtorskih del omejen, da 
ne nasprotuje običajni uporabi dela in da ni v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja. V 
primeru zakonitih licenc je za uporabo avtorskih del treba plačati primerno 
nadomestilo, v primerih proste uporabe pa je uporaba avtorskih del dovoljena brez 
prenosa ustrezne materialne pravice in brez plačila nadomestila za uporabo. 

DOKTRINA FAIR USE je ameriška doktrina, ki za namene kritiziranja, komentiranja, 
poročanja, poučevanja ali raziskovanja omogoča prosto uporabo avtorskih del. 

SORODNE PRAVICE so pravice, ki so avtorskim pravicam podobne (sorodne) in 
obstajajo poleg njih. Ne varujejo avtorskega dela, temveč izvedbo oziroma investicijo 
(poslovno tveganje), s katero postanejo dela dostopna javnosti. 

IZVAJALCI pomenijo igralce, pevce, glasbenike, plesalce in druge osebe, ki igrajo, 
pojejo, podajajo, deklamirajo, nastopajo, interpretirajo ali drugače izvajajo avtorska 
ali folklorna dela. 

PROIZVAJALEC FONOGRAMOV je fizična ali pravna oseba, ki prevzame pobudo in 
odgovornost za prvi posnetek zvokov neke izvedbe ali drugih zvokov ali nadomestkov 
zvokov. 



PRENOS materialnih pravic se uredi s pogodbo. Pri tem velja, da avtorska pravica kot 
celota ni prenosljiva, da moralne pravice niso prenosljive in da je mogoče prenesti 
samo posamične materialne avtorske pravice. Prenos pravic je lahko omejen 
vsebinsko, prostorsko ali časovno. Imetnik, na katerega so bile prenesene pravice, 
lahko pridobljene pravice prenaša naprej na tretje osebe samo z izrecnim dovoljenjem 
avtorja. 

POGODBE, s katerimi se prenašajo materialne avtorske in druge pravice, morajo biti 
sklenjene v pisni obliki. Ustne pogodbe so veljavne, a se sporne ali nejasne določbe v 
takem primeru razlagajo v korist avtorja. 

INDIVIDUALNO UPRAVLJANJE PRAVIC pomeni upravljanje pravic za vsako avtorsko 
delo posebej. 

KOLEKTIVNO UPRAVLJANJE PRAVIC pomeni, da je avtor za upravljanje pooblastil 
kolektivno organizacijo in se zato pravice upravljajo za več avtorskih del več avtorjev 
hkrati. Za nekatere pravice zakon izrecno določa, da se upravljajo obvezno upravljati 
kolektivno (male pravice, sledna pravica, pravica kabelske retransmisije,…). 

 
 
Uporabne povezave: 

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 

URSIL: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-intelektualno- 
lastnino/ 

SAZAS: https://www.sazas.org/ 

IPF: https://www.ipf.si/ 

AIPA: https://www.aipa.si/ 

SAZOR: https://www.sazor.si/ 

KOPRIVA: https://www.kopriva.si/sl/ 
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