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POVZETEK 

Namen zaključne projektne naloge je postaviti merila za presojo zakonitosti reproduciranja 

učbenikov in knjig. Poskuša se ugotoviti, po katerih merilih se lahko reproducira del knjige ali 

učbenika, da pri tem ni kršena avtorska pravica. V teoretičnem delu so opredeljeni pojmi 

povezani z avtorsko pravico. Predstavljene so organizacije, pristojne za avtorsko in sorodne 

pravice v Republiki Sloveniji. V empirični raziskavi so opravljeni krajši intervjuji s 

predstavniki institucij s tega področja ter analizirana sodna praksa. Ugotovljeno je, da ne 

obstajajo splošni kriteriji za presojo še dovoljenega obsega reproduciranja učbenikov in knjig. 

Ključne besede: avtorsko delo, avtorska pravica, privatno reproduciranje, vsebinske omejitve 

avtorske pravice, varstvo avtorske pravice. 

SUMMARY 

The purpose of the final project thesis is to state the measurements for legality judgement of 

reproduction of textbooks and books. It tries to find out which measurements give the right to 

reproduce a part of a book or a textbook without violating copyright of an author. The theoretic 

part of the thesis presents terms, connected with copyrights. There are organizations presented, 

which are responsible for copyright and similar rights in the Republic of Slovenia. The empiric 

research show short interviews with representatives of the institutions from the area and also 

the analysed legal practice. It has been discovered that there are no general criteria for 

judgement of the allowed range of textbooks and books reproduction. 

Keywords: author work, copyright, private reproduction, content limited copyright, copyright 

protection. 
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1 UVOD  

Znanje je ena najpomembnejših dobrin in vrednot. Je naše največje bogastvo, ki nam ga nihče 

ne more vzeti. Pomena izobraževanja se danes dobro zavedajo vsa uspešna podjetja, saj 

izobrazba in znanje predstavljata pomemben dejavnik sodobne družbe in njene prihodnosti. V 

današnjem času lahko veliko novega znanja pridobimo s svetovnega spleta. Še vedno pa se 

veliko znanja skriva v knjigah, učbenikih, strokovnih člankih ipd., skratka v klasični vezani 

literaturi. To lahko dobimo v knjižnicah ali jo kupimo. Ker nakup strokovnih knjig predstavlja 

za prenekatere študente veliko finančno breme, se le-ti raje odločijo za reproduciranje te 

literature. Potreba po reproduciranju se pojavi tudi, ko je naklada neke knjige pošla. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na 

kakršenkoli način izražene, npr. pisana dela, kot so leposlovna dela, učbeniki, članki, priročniki, 

študije ipd., so avtorska dela, ki so varovana z avtorsko pravico. Avtorska pravica je 

najpomembnejši pojem avtorskega prava in je v Republiki Sloveniji definirana v Zakonu o 

avtorski in sorodnih pravicah, ki je stopil v veljavo leta 1995 (Ur. l. RS, št. 21/95, 9/01, 43/04, 

94/04, 17/06, 44/06, 139/06, 16/07, 68/08, 110/13, v nadaljevanju ZASP). Je skupen izraz za 

številna upravičenja, ki avtorju zagotavljajo uresničevanje premoženjskih (materialnih) in 

osebnih (moralnih) interesov v povezavi z izkoriščanjem njegovega dela. Eno izmed upravičenj 

je tudi pravica reproduciranja (23. čl. ZASP). To je izključna in najpomembnejša avtorska 

pravica. Poenostavljeno bi lahko rekli, da gre za razmnoževanje primerkov oziroma kopij 

avtorskega dela (Trampuž, Oman, Zupančič 1997, 92–93).  

Tema zaključne projektne naloge sodi v okvir avtorskega prava. Posner (2003, 467) pojasnjuje 

logiko avtorskega prava s konceptom zunanjih koristi: »Če posejem pridelek, požanje pa ga 

lahko kdorkoli, nosim stroške setve, medtem ko bodo imeli korist drugi.« Avtorsko pravo je 

režim za spodbujanje ustvarjalnosti, zato ima izreden pomen za razvoj kulture, izobraževanja 

in dostopnosti do informacij. Je del širše pravne panoge, ki ji rečemo pravo intelektualne 

lastnine. Intelektualna lastnina varuje ustvarjalnost, eno človekovih najpomembnejših lastnosti. 

Varstvo intelektualne lastnine pridobiva pomen pri nas in v svetu, saj je človekov um eden 

glavnih vodil tehnološkega in kulturnega razvoja. Eno od meril civiliziranosti družbe je prav 

gotovo spoštovanje avtorske pravice. Avtorjem zagotavlja materialno nagrado in stimulacijo za 

njihovo intelektualno ustvarjanje, založnikom in drugim nastopajočim v procesu nastajanja in 

distribucije avtorskih del pa omogoča zaslužek. 

Ideja avtorske pravice je v  tem, da je avtorsko delo delo, tako kot vsako drugo. Pričakovati je, 

da bo avtor plačan v skladu z učinkom svojega dela. Več knjig kot avtor proda, do večjega 

zaslužka je upravičen. Enako velja tudi za založnika, ki tvega s svojim finančnim vložkom v 

izdajo knjige. Medtem ko avtor vloži svoj ustvarjalni napor, založnik vloži poleg svojega 
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denarja še svoje marketinško in distribucijsko znanje ter ime. Če je knjiga uspešna, je smiselno, 

da imata oba pravico, da sta za svoje delo plačana. To plačilo pa je v času sodobnih tehnologij, 

ki omogočajo prosto reproduciranje avtorskih del, v praksi lahko tudi vprašljivo. Ob 

reproduciranju omenjenih avtorskih del (npr. s fotokopiranjem) marsikdo niti ne pomisli, da s 

takšnim dejanjem krši avtorsko pravico in s tem avtorja ali založnika prikrajša za pripadajočo 

materialno nagrado. Avtorski honorar in dohodek založnika sta namreč odvisna od prodaje 

knjige, to pa nedovoljeno reproduciranje neposredno zmanjšuje, saj je ravno pravica do 

reproduciranja neposredno povezana z višino tega zaslužka. 

V praksi se s problemom reproduciranja oziroma kršitve te pravice zelo pogosto srečujejo 

zaposleni in druge osebe v fotokopirnicah, saj lahko s fotokopiranjem literature prihaja do 

kršitve te materialne pravice avtorja. Kot ugotavlja že Šef (1998, 69), problem kršenja avtorske 

pravice nastaja že pri najbolj običajnem fotokopiranju iz učbenikov, knjig in člankov. Po ZASP 

fotokopiranje celotne knjige ni dovoljeno (2. odstavek 50. čl. ZASP). Izjema velja za primere, 

ko je naklada knjige izčrpana že dve leti (3. odstavek 50. čl. ZASP). Fotokopiranje odlomkov 

knjige pa je po 1. odstavku 50. čl. ZASP vedno dovoljeno. Prav to pa je največji problem, saj 

mnogokrat zaposleni v fotokopirnicah ne vedo, kdaj je obseg fotokopiranega gradiva še v 

obsegu dovoljenega in kdaj gre za kršitev pravice do reproduciranja. Trampuž (1997, 154) 

meni, da je odgovor na to vprašanje odvisen od presoje vsakega posamičnega primera. 

Omenjena dilema pa ni zgolj teoretična. V fotokopirnicah morajo zaposleni skrbeti za 

upoštevanje pravic avtorja. Nepoznavanje teh pravic ni opravičilo za njihovo kršitev. Vsako 

reproduciranje zunaj obsega dovoljenega reproduciranja po ZASP pomeni kršitev pravic 

imetnikov, ki jo lahko ti preganjajo s civilnimi, kazenskimi in drugimi sredstvi. Zakon je jasen 

glede tega, kaj prepoveduje, ni pa dovolj jasen, kaj točno še dovoljuje. Čeprav zaposleni v 

fotokopirnicah običajno imajo vsaj osnovna navodila v zvezi z dovoljenim obsegom 

fotokopiranja, torej reproduciranja avtorskih del, pa po drugi strani stroka in teorija ne dajeta 

konkretnih in splošno uporabnih meril glede tega, kdaj je obseg fotokopiranja še v obsegu 

dovoljenega in kdaj ga presega oziroma gre za kršitev pravic avtorja. Omenjeno se v praksi 

kaže kot pereč problem. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je postaviti merila za presojo zakonitosti reproduciranja 

učbenikov in knjig. V zaključni projektni nalogi bi radi ugotovili, po kakšnih merilih lahko 

nekdo, ki dela v fotokopirnici, samostojno in pravilno oceni, kolikšen del knjige ali učbenika je 

še dopustno fotokopirati, da ne bo pri tem kršena avtorska pravica.  

Ciljev zaključne projektne naloge je več. Prvi cilj je analizirati zakonodajo (ZASP) in drugo 

literaturo glede pravic do reproduciranja. Nadalje je cilj opredeliti pojme, kot so avtor, avtorsko 

delo, avtorska pravica, vsebinske in časovne omejitve avtorske pravice, sorodne pravice, 

upravljanje in uveljavljanje ter varstvo pravic. Teoretična spoznanja, pridobljena iz študija 
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literature in drugih virov o dovoljenem obsegu fotokopiranja bodo nadgrajena z empirično 

raziskavo, v kateri bodo pristojnim inštitucijam postavljena kratka vprašanja glede dovoljenega 

obsega fotokopiranja literature. Ker je stopnja kršitve lahko razvidna tudi iz tega, koliko je 

sodne prakse na tem področju, je pomemben cilj tudi njena analiza. V ponazoritev ugotovitev 

bomo na konkretnem primeru treh enot knjižničnega gradiva poskusili postaviti kriterije za 

presojo še dovoljenega obsega fotokopiranja. Izbor knjig bo temeljil na kriteriju pogostosti 

izposoje ter na kriteriju dostopnosti literature na knjižnih policah knjigarn. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu bomo z metodo analize preučili relevantno zakonodajo, literaturo in vire, ki 

obravnavajo področje avtorske in sorodnih pravic. Preučili bomo tudi vse obstoječe institucije, 

ki se ukvarjajo z varstvom avtorske in sorodnih pravic, ter analizirali njihovo vlogo, pristojnosti, 

odgovornosti in uspešnost pri preprečevanju kršitev avtorske in sorodnih pravic ter 

sankcioniranje fotokopirnic. Z metodo deskripcije bomo opisali ključne pojme na tem področju. 

Z metodo kompilacije bomo povzemali predhodne izsledke drugih avtorjev. Poskusili bomo 

tudi zavzeti lastno kritično stališče. Z metodo sinteze bomo pridobljene informacije in znanja 

strnili v novo celoto in mogoče prišli do določenih novih zaključkov. V empiričnem delu bomo 

z metodo intervjuja poskusili pridobiti mnenja strokovnjakov – predstavnikov najvidnejših 

institucij pristojnih za področje varovanja avtorske pravice glede še dovoljenega obsega 

fotokopiranja. Preučili bomo tudi vse sodbe instančnih sodišč na področju varovanja avtorske 

pravice ter poskusili ugotoviti, ali obstaja kakšen judikat, ki govori o dovoljenem obsegu 

fotokopiranja v praksi. Pri tem se bomo omejili na sodbe višjih sodišč in Vrhovnega sodišča 

RS, izdane v obdobju zadnjih 20-ih let. 

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Predpostavljamo, da bodo predstavniki inštitucij, ki so pristojni za varovanje avtorske in 

sorodnih pravic, pri odgovorih na naša vprašanja neenotni.  

Predpostavljamo tudi, da je sodna praksa glede prekoračitve obsega dovoljenega reproduciranja 

literature po ZASP zelo skopa. 

Pri študiji primera se bomo omejili samo na učbenike in znanstvene monografije. 
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2 SPLOŠNO O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH 

Eno od temeljnih področij, s katerimi se ukvarja sodobna družba, je zaščita avtorske pravice. Z 

ustrezno pravno ureditvijo tega področja omogočimo, da postanejo avtorska dela dostopna 

široki množici. Avtorsko pravo je skupek pravnih norm, s katerimi se urejajo pravni odnosi v 

povezavi z ustvarjanjem in izkoriščanjem avtorskih del s področja književnosti, znanosti in 

umetnosti (Bahor 2002, 88; Juhart idr. 2011, 274). 

Temeljni akt, na katerem temeljijo sodobni avtorskopravni sistemi, je Bernska konvencija iz 

leta 1886. Med drugim je Bernska konvencija določila, da tuji avtor uživa enake pravice kakor 

domači. Nekakšno nadaljevanje te konvencije pa je danes organizacija WIPO,1 ki skrbi za 

mednarodno spoštovanje avtorskega prava in administrira pristope novih držav k Bernski 

konvenciji (Zupančič 2004, 4). Trenutno ima organizacija 188 držav članic (WIPO b. l.). 

Varstvo avtorske in drugih pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in 

izumiteljske dejavnosti, v Republiki Sloveniji zagotavlja že 60. čl. Ustave RS, predvsem pa 

ZASP.  

ZASP ureja (ZASP 1. čl.): 

- pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti (avtorska 

pravica); 

- pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali 

televizijskih (RTV) organizacij, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz (sorodne 

pravice); 

- individualno in kolektivno upravljanje ter uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic.  

Poleg ZASP, ki je temeljni predpis na obravnavanem področju, so posamezna vprašanja urejena 

še s številnimi podzakonskimi akti, kot je npr.: 

- Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Ur. l. RS, št. 

103/06; 

- Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko in sorodnimi pravicami (Ur. l. RS, št. 35/05); 

- Sklep o določitvi seznama mediatorjev (Ur. l. RS, št. 82/05); 

- Sklep o dopolnitvi seznama mediatorjev (Ur. l. RS, št. 36/07); 

- Uredba o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko in sorodnimi pravicami (Ur. l. RS, št. 65/06);  

- ipd. 

                                                 
1 World Intellectual Property Organization 
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2.1 Avtor dela 

Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo. Pravna oseba nikoli ne more biti avtor. 

Lahko je le imetnik materialnih avtorskih pravic, kadar jih avtor (fizična oseba) z ustreznim 

dogovorom (avtorsko pogodbo) prenese nanjo ali pride do prenosa na podlagi zakona. Za 

avtorja velja tisti, katerega ime, psevdonim ali razpoznavni znak je naveden na avtorskem delu 

ali pri objavi dela. Ta domneva velja, dokler se ne dokaže nasprotno. Avtorsko delo pa lahko 

ustvari tudi več avtorjev skupaj. Soavtorji so tisti avtorji, ki s skupnim delovanjem ustvarijo 

avtorsko delo, ki je nedeljiva celota in se ga zato ne da razdeliti na posamezne ustvarjalne 

prispevke, ki bi jih bilo mogoče ločeno izkoriščati. Združena avtorska dela pa so dela, ki niso 

nastala s skupnim ustvarjanjem avtorjev, ampak so avtorji svoja samostojno in neodvisno 

nastala dela združili z namenom skupne uporabe. Vsak avtor je nosilec pravic na svojem delu 

in njihove posamične prispevke je možno izkoriščati tudi ločeno (Chitrakar idr. 2000, 14–17). 

2.2 Avtorsko delo 

Avtorska pravica obstaja samo na avtorskih delih, če teh ni, tudi ni avtorskih pravic. ZASP v 5. 

čl. določa, da so avtorska dela individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, 

znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Iz te definicije izhaja pet temeljnih 

predpostavk za obstoj avtorskega dela, in sicer (Chitrakar idr. 2000, 17–18; Trampuž, Oman, 

Zupančič 1997, 28–32): 

- stvaritev (pomeni predvsem, da gre za rezultat človeškega dela, v katerega je vložen določen 

ustvarjalni napor, saj je samo človek sposoben ustvarjanja, ne more pa biti posledica 

naključnih naravnih procesov ali mehanskih operacij); 

- individualnost oziroma svojevrstnost (je tisti element avtorskega dela, ki izvira iz avtorja kot 

individualne osebe s svojimi lastnimi idejami in koncepti);2 

- intelektualnost oziroma duhovnost (po eni strani pomeni, da se v delu odraža človeški duh,3 

njegove misli, občutki, čustva in podobno, po drugi strani pa duhovnost opozarja, da je 

avtorsko delo nematerialna dobrina); 

- področja ustvarjalnosti (književnost, znanost in umetnost so določene široko, kar pomeni, 

da avtorskopravno varstvo ni odvisno od estetskih meril posamezne stroke, ampak varuje 

tudi stvaritve, ki nimajo večje umetniške vrednosti ali pa imajo samo uporabni namen); 

- izraženost (avtorsko delo mora biti izraženo na kakršen koli način, pri tem pa ni pomembno, 

ali ga človek lahko zaznava neposredno ali pa le s tehničnimi, optičnimi ali drugimi 

pripomočki). 

                                                 
2 Individualnost posamezne stvaritve je tisto, kar jo dela drugačno od drugih. Ni nujno, da je delo povsem 
izvirno, mora pa imeti dovolj individualnih potez. 

3 Za duhovno vsebino avtorskega dela ni nujno, da je razumljiva vsem, pomembno pa je, da je 

neposredno ali posredno zaznavna. 
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Po ZASP za avtorska dela veljajo zlasti:  

- govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja; 

- pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi; 

- glasbena dela z besedilom ali brez besedila; 

- gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela; 

- koreografska in pantomimska dela; 

- fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju; 

- avdiovizualna dela; 

- likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi; 

- arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma 

in krajinske arhitekture; 

- dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja; 

- kartografska dela; 

- predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, 

tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave). 

Avtorsko pravno pa niso varovane ideje, načela, odkritja, uradna besedila z zakonodajnega, 

upravnega in sodnega področja ter ljudske književne in umetniške stvaritve (ZASP 9. čl.). 

2.3 Avtorska pravica 

Avtorska pravica je skupen izraz za upravičenja, ki avtorju omogočajo uresničevanje 

premoženjskih in osebnih interesov v povezavi z avtorskim delom. Bistvo avtorske pravice je 

v njeni absolutni naravi, ki avtorju oziroma drugemu imetniku avtorske pravice omogoča, da 

edini odloča o uporabi in izkoriščanju avtorskega dela, vsem ostalim pa prepoveduje posege v 

avtorsko pravico. Vsakdo, ki želi avtorsko delo kakorkoli uporabljati, potrebuje za to dovoljenje 

avtorja. Avtorska pravica je monopol avtorja nad izkoriščanjem njegovega avtorskega dela in 

pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela. Zakon obravnava moralne pravice (osebnostna 

upravičenja), materialne pravice (premoženjska upravičenja) in druge pravice (druga 

upravičenja) avtorja. Avtor ima štiri moralna avtorska upravičenja, medtem ko je materialnih 

avtorskih pravic toliko, kolikor je različnih načinov uporabe avtorskega dela (Chitrakar idr. 

2000, 23, 42). 

2.3.1 Moralne avtorske pravice  

Moralne avtorske pravice so absolutne4 in izključne pravice avtorja, ki ščitijo njegove osebne 

in duhovne vezi do dela. Vezane so na avtorja osebno, kar pomeni, da se jih ne da prenesti na 

                                                 
4 Absolutne pravice učinkujejo zoper vsakogar, kar pomeni, da ne sme nihče posegati vanje. Avtor lahko 
od vsakogar, ki bi kakorkoli omejeval njegovo avtorsko pravico, zahteva, naj s tem preneha. 
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drugo osebo. Avtorsko delo je namreč odraz avtorjeve osebnosti in je z njo tudi povezano. Za 

moralne avtorske pravice je značilno, da se jim avtor ne more odpovedati. Četudi bi to hotel 

storiti na podlagi pogodbe, zakon to prepoveduje in tako lahko te pravice uveljavlja le avtor 

sam, če seveda hoče (Chitrakar idr. 2000, 22). 

Te pravice so (Bahor 2002, 106): 

- pravica prve objave (avtor ima izključno pravico odločiti, ali, kdaj in kako bo njegovo delo 

prvič objavljeno); 

- pravica priznanja avtorstva (avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem 

delu in lahko določi, ali naj se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo ali ne in s kakšno 

oznako); 

- pravica spoštovanja dela (avtor ima izključno pravico, da se 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 (avtor ima izključno pravico do skesanja nad svojim delom in lahko 

prekliče materialno pravico, ki jo je posredoval npr. založniku, če ima za to utemeljene 

razloge in predhodno povrne škodo, ki s tem nastane). 

2.3.2 Materialne avtorske pravice 

Materialne avtorske pravice so namenjene temu, da avtorju omogočijo uživanje vrednosti, ki jo 

je ustvaril s svojim delom, oziroma da varujejo njegove premoženjske interese. Avtor razpolaga 

z izključnimi pravicami uporabe oziroma izkoriščanja svojega avtorskega dela. Ta upravičenja 

izvaja s pomočjo objavljanja, reproduciranja, razmnoževanja, dajanja v pravni promet, 

prikazovanja, izvajanja, prenašanja avtorskega dela in na druge ustrezne načine. V prvi vrsti je 

sicer avtor tisti, ki izkorišča svoje delo, najpogosteje pa to storijo druge osebe. Tem mora dati 

avtor dovoljenje za izkoriščanje svojega dela, kar se zgodi na podlagi pogodbe.5 Za prenos 

materialnih avtorskih pravic lahko avtor postavi različne pogoje. Avtor ima tudi pravico 

prepovedati vsaki drugi osebi, da izkorišča njegovo delo, razen če za izkoriščanje njegov 

pristanek ni potreben6 (Juhart idr. 2011, 277; Chitrakar idr. 2000, 22–23). 

ZASP v 22. čl. našteva materialne pravice, ki jih (glede na vrsto uporabe varovanih vsebin) deli 

na štiri glavne oblike: 

- uporaba dela v telesni obliki, zlasti pravica reproduciranja; 

- uporaba dela v netelesni obliki (priobčitev javnosti),7 v katero spadajo: pravica javnega 

                                                 
5 Npr. sklenitev založniške pogodbe z založbo. 
6 Vsebinske omejitve avtorske pravice (ZASP 46. – 57. čl.). 
7 Ponujeno javnosti na kakršenkoli način. 
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izvajanja, pravica javnega prenašanja, pravica javnega predvajanja s fonogrami8 in 

videogrami,9 pravica javnega prikazovanja, pravica radiodifuznega oddajanja,10 pravica 

radiodifuzne retransmisije,11 pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja,12 pravica 

dajanja na voljo javnosti;13 

- uporaba dela v spremenjeni obliki: pravica predelave, pravica avdiovizualne priredbe; 

- uporaba primerkov avtorskega dela: pravica distribuiranja, pravica dajanja v najem. 

2.3.3 Druge pravice avtorja 

Poleg moralnih in materialnih avtorskih pravic poznamo tudi tako imenovane druge pravice 

avtorja. Skupna značilnost teh pravic je, da niso izključne. Gre za upravičenja, ki so del avtorske 

pravice, vendar niso monopolne narave (Cepec in Kovač 2012, 271). Med upravičenja te vrste 

ZASP šteje: 

- pravico dostopa in izročitve: je pravica avtorja, da lahko fizično pristopi k izvirniku ali 

primerku svojega dela zato, da si ga ogleda ali da v zvezi z njim uveljavi določene avtorske 

pravice (pravica reproduciranja ali pravica predelave), pri likovnih in fotografskih delih pa 

avtor lahko zahteva izročitev izvirnika zaradi njegovega razstavljanja v RS (ZASP 34. čl.); 

- sledno pravico: nanaša se zgolj na likovna dela; kadar se proda izvirnik likovnega dela, ima 

avtor pravico biti o tem obveščen (ZASP 35. čl.); 

- pravico javnega posojanja: tu gre za pravico do ustreznega nadomestila v skladu z Zakonom 

o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), kadar se daje izvirnik ali 

primerek dela v rabo za določen čas, brez neposredne ali posredne koristi in če poteka prek 

organizacij, ki izvajajo to dejavnost kot javno službo; knjižnično nadomestilo14 se nanaša 

izključno na izposojo knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano 

izposojo v sistemu COBISS.SI in bibliografske zapise za knjižnično gradivo povezane z 

vzajemno bazo COBIB.SI (ne velja za izposojo knjižničnega gradiva v nacionalni, šolskih 

in visokošolskih ter specializiranih knjižnicah), izjema so tudi arhitekturni objekti, dela 

uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja ter še nekatera druga (ZASP 36. čl.); 

- pravico do nadomestila: avtor ima pravico do pravičnega nadomestila za reproduciranje 

avtorskega dela (tonsko in vizualno snemanje, fotokopiranje), ki se izvrši pod pogoji 

                                                 
8 Materialni nosilec, na katerem je posnet zvok (Chitrakar idr. 2000, 28). 

9 Materialni nosilec, na katerem so fiksirane slike, poleg njih pa običajno tudi zvok (Chitrakar idr. 2000, 
28). 

10 Radijsko in televizijsko oddajanje preko žičnega ali brezžičnega sistema, satelita, kabla ali 

mikrovalovnega sistema (Chitrakar idr. 2000, 28). 

11 Sočasno, nespremenjeno in neskrajšano oddajanje avtorskega dela druge RTV organizacije (Chitrakar 

idr. 2000, 28). 

12 Neposreden prenos radijskih ali televizijskih oddaj v javnem prostoru (Chitrakar idr. 2000, 28). 

13 Dostop do avtorskih del na spletni strani (Bahor 2002, 108). 

14 Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur. l. RS, št. 42/04, 14/09). 



 

9 

privatne in druge lastne uporabe iz 50. čl. ZASP; nadomestilo se plačuje pri prvi prodaji ali 

uvozu naprav za vizualno in tonsko snemanje, pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih 

nosilcev zvoka ali slike, pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za fotokopiranje in od 

fotokopij narejenih za prodajo fizičnim osebam (zavezanci nadomestila so proizvajalci 

naprav za tonsko in vizualno snemanje, proizvajalci naprav za fotokopiranje, proizvajalci 

praznih nosilcev zvoka ali slike ter imetniki naprav, ki ponujajo odplačno fotokopiranje) 

(ZASP 37. – 39. čl.). 

Z vidika tematike obravnave zaključne projektne naloge je izmed naštetih drugih pravic avtorja 

najpomembnejša prav pravica do nadomestila. Glede na Uredbo o zneskih nadomestil za 

privatno in drugo lastno reproduciranje (Ur. l. RS, št. 33/97, 63/98, 103/06), fotokopirnice 

plačujejo kolektivni organizaciji znesek nadomestila za fotokopiranje od fotokopij, narejenih 

za prodajo fizičnim osebam, in sicer mesečno glede na njihovo verjetno število. Za vsako tako 

prodano fotokopijo plačajo 0,00417 EUR15 nadomestila. Med leti 1997 in 2006 je ta 

nadomestila pobirala Avtorska agencija za Slovenijo, od leta 2007 pa jih bolj ali manj uspešno 

pobira Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ. Po 

besedah njihove predstavnice16 nadomestilo plačujejo samo fotokopirnice, ki odplačno 

fotokopirajo fizičnim osebam. Šole, kjer se tudi fotokopira veliko avtorskega gradiva 

(fotokopiranje preko obsega iz 50. čl. ZASP), pa tega nadomestila ne plačujejo, ker te fotokopije 

delijo brezplačno. Na podlagi 147. čl. ZASP je kolektivno upravljanje v primeru fotokopiranja 

del prek obsega iz 50. čl. ZASP obvezno, vendar pri nas zaenkrat to še ni uresničeno. Tako 

zakonsko določena pravica pridobivanja nadomestil ostaja na tržišču nerealizirana. Za ustrezno 

ureditev bodo v prihodnosti morale šole s kolektivno organizacijo skleniti določen sporazum, 

pridobiti od nje dovoljenje in to nadomestilo ustrezno plačati. V skoraj celotni Evropi je to že 

urejeno. Pri nas potekajo pogajanja že vrsto let in ko bo zadeva v prihodnosti urejena, bo to 

nadomestilo predstavljalo največji del prihodkov izmed pobranih nadomestil. Trenutno pa temu 

ni tako, saj kolektivna organizacija sedaj pobira nadomestila le od fotokopirnic, kar pa 

predstavlja le minimalni delež. Ravno tako se ne pobira nadomestila za tonsko in vizualno 

snemanje, ker kolektivne organizacije že nekaj let čakajo na dovoljenje Urada RS za 

intelektualno lastnino. 

2.4 Pravica privatnega reproduciranja 

Lahko bi rekli, da je najpomembnejša izmed materialnih avtorskih pravic prav pravica 

reproduciranja, na podlagi katere postane delo dostopno javnosti. Pri reproduciranju gre za 

razmnoževanje primerkov oziroma kopij avtorskega dela. Zakonska definicija v 23. čl. ZASP 

                                                 
15 Vsi preračuni v evre so v zaključni projektni nalogi narejeni na podlagi tečaja 1 EUR = 239,64 SIT 
(Banka Slovenije b.l.). 

16 Telefonski pogovor z Andrejo Stušek 19. 12. 2014 
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govori o fiksiranju avtorskega dela na materialnem nosilcu ne glede na vrsto postopka in število 

primerkov. Način in oblika reproduciranja nista pomembna. Lahko je ročno, strojno, magnetno, 

reprografsko, fotografsko, filmsko, mikrofilmsko, digitalno ali izvedeno na kakršenkoli drug 

tehnično mogoč postopek. Reproducira se zlasti v obliki grafičnega razmnoževanja, 

tridimenzionalnega razmnoževanja, zgraditve oziroma izvedbe arhitekturnega objekta, 

fotografiranja, tonskega in vizualnega snemanja ter shranitve v elektronski obliki. 

Fotokopiranje je zelo razširjena oblika razmnoževanja informacij. Tehnika omogoča 

reprodukcijo avtorskih del v dvodimenzionalni grafični obliki. S fotokopiranjem je možno na 

hiter in enostaven način priti do kopij, ki so enake originalu, pri tem pa je največji problem, da 

avtor in založnik ostaneta brez zaslužka. Po drugi strani pa obstaja interes javnosti do dostopa 

do avtorskih del in pravice do izobraževanja in prenosa znanja tudi iz fotokopirane literature 

(Trampuž, Oman, Zupančič 1997, 92–93; Petermanec 1999, 57; Vovko Ozimek 2002, 33).  

Avtorjeva izključna pravica reproduciranja ne pomeni, da v nobenem primeru ni možno 

reproducirati avtorskega dela brez avtorjevega dovoljenja. V vseh sistemih avtorskega prava je 

priznano načelo, da avtorska pravica ni neomejena. Gre za kompromis med načelom, da naj 

gredo koristi avtorskega dela avtorju kot nagrada za njegov ustvarjalni trud, in načelom, da so 

avtorska dela namenjena skupnosti (Ilešič 1989, 34). Uskladiti je potrebno oba interesa in 

omogočiti vsaj približno enakopravne možnosti dostopa do informacij in znanja za vse 

kategorije prebivalstva, sicer lahko zaidemo v razslojevanje na informacijsko bogate in 

informacijsko revne (Bahor 2004, 14). S tega vidika vsi moderni avtorskopravni sistemi 

poznajo pravico do zasebne kopije, ki pa se običajno dodeli z zakonom le izjemoma ter 

predvsem iz pragmatičnih razlogov. Pravica do privatnega reproduciranja je torej izjema, ki 

dovoljuje razmnoževanje za zasebno uporabo (Bezjak 2014, 5).  

Skoraj v vsaki literaturi lahko zasledimo napise, kot so: »Vse pravice pridržane« ali »Kopiranje 

in vsakršen drug način razmnoževanja v celoti ali posameznih delov ni dovoljeno brez 

predhodnega pisnega dovoljenja nosilcev te pravice«. Ne glede na vsa opozorila, ki se v 

literaturi pojavljajo, pravica privatnega reproduciranja ob upoštevanju 50. čl. ZASP ostaja. 

ZASP v 50. čl. določa, da fizična oseba lahko prosto reproducira že objavljeno delo v največ 

treh primerkih, če to stori na papirju ali podobnem nosilcu z uporabo fotokopiranja ali druge 

fotografske tehnike s podobnimi učinki ali pa na katerem koli drugem nosilcu, če to stori za 

privatno uporabo, če primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti in če pri tem nima namena 

dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi. Ne sme pa reproducirati pisanih del v 

obsegu celotne knjige (razen takrat, če je razprodana že najmanj dve leti), grafičnih izdaj 

glasbenih del (notni zapis se lahko ročno prepiše), elektronskih baz podatkov in računalniških 

programov ter narediti izvedbo arhitekturnega objekta. Pogoj fizične osebe je izpolnjen tudi, če 

fizična oseba samo naroči fotokopiranje v komercialni fotokopirnici ali knjižnici, tehnično pa 

fotokopiranje opravi nekdo drug (Trampuž, Oman, Zupančič 1997, 93, 154). 
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Logar (1996, 2) ugotavlja, da se je tako kot drugod po svetu, tudi pri nas razpaslo predvsem 

nedovoljeno fotokopiranje učbenikov, torej knjig, ki jih morajo starši kupiti svojim otrokom, 

če želijo, da bodo v šoli uspešni. Obseg nedovoljenega razmnoževanja šolskih knjig se je 

povečal premo sorazmerno z rastjo cen in s padcem splošnega življenjskega standarda 

Slovencev. Težko si je namreč predstavljati, da bi lahko založba izdala knjigo, ki bi bila cenejša 

od fotokopije. Dokazano je, da je izobraževanje, zlasti v razvitem svetu, glavni uporabnik 

fotokopiranih avtorskih tekstov (Hadley 1990, 390). Poleg celotnih učbenikov se fotokopirajo 

še številni članki iz domačih in tujih strokovnih revij, iz časopisov in knjig. To se po navadi 

dela, ne da bi kdo pomislil, da sta s tem prikrajšana avtor in založba. Ocenjujejo, da v razvitih 

deželah letno fotokopirajo 200 strani avtorskopravno zaščitenih del na prebivalca (Žnideršič 

1994, 77). Medtem ko ročno prepisovanje dela za lastne potrebe prepisovalca ne predstavlja 

večjih nevšečnosti,17 saj je pri tem gospodarski učinek omejen, pa imajo kopije, narejene s 

pomočjo tehničnih pripomočkov, resnejše posledice. Četudi brez komercialnega namena ima 

danes zasebno kopiranje ekonomski vpliv na normalno izkoriščanje dela, saj zasebno kopiranje 

postaja vse bolj pogosto (Pollaud-Dulian 2005, 487–504 po Bezjak 2014, 7). 

2.5 Vsebinske omejitve avtorske pravice 

Čeprav je avtorska pravica monopolna, pa zakon pod točno določenimi pogoji in samo v 

vnaprej določenih primerih dovoljuje uporabo in izkoriščanje avtorskega dela tudi brez 

dovoljenja avtorja. Takšne omejitve avtorjevega monopola imenujemo vsebinske omejitve 

avtorske pravice. Bogataj Jančič (2010, 20) ugotavlja, da ko govorimo o izključnih pravicah 

avtorjev na eni strani in omejitvah na drugi, je potrebno opozoriti, da je največji izziv v 

avtorskem pravu ravno ravnovesje – do kam sežejo pravice in kje se začnejo izjeme. ZASP v 

46. čl. postavlja natančna in stroga merila za uporabo avtorskega dela brez avtorjevega soglasja 

in celo brez njegove vednosti. Vedno in hkrati morajo biti izpolnjeni štirje pogoji. Obseg take 

uporabe avtorskih del mora biti omejen glede na namen, ki ga je treba doseči, mora biti v skladu 

z dobrimi običaji, ne sme nasprotovati običajni uporabi dela in ne sme biti v nerazumni meri v 

nasprotju z zakonitimi interesi avtorja (Chitrakar idr. 2000, 42–43). Bogataj Jančič (2008, 46) 

meni, da 46. čl. pomeni zavezujoče navodilo sodniku, po katerih načelih naj presoja o 

utemeljenosti posamezne omejitve izključnih pravic. Trampuž (1997, 143) dodaja, da je glede 

na samo vsebino člena potrebno njegova štiri pravila uporabiti prav pri vseh dopustnih 

omejitvah, saj 46. čl. sam po sebi ni samostojen naslov za omejitve avtorske pravice, kajti te so 

dopustne le v 47.–57. čl. ZASP in je s tega vidika 46. čl. sicer pomembno, toda le pomožno 

pravilo pri presoji omejitev. ZASP med vsebinske omejitve avtorske pravice uvršča zakonite 

licence in prosto uporabo. 

                                                 
17 Ročni prepis članka ali knjige za namene študija ali raziskav nima komercialnega značaja in predvsem 
povzroča zelo malo škode, saj je zanj potrebno vložiti veliko truda in časa, poleg tega pa je nadzor nad 
tovrstnim početjem fizično neizvedljiv (Bezjak 2014, 7). 
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2.5.1 Zakonite licence 

Zakonite licence so v našem pravu določene v korist izvajanja pouka, periodičnega tiska in 

invalidnih oseb. ZASP v 47. in 47.a čl. dovoljuje reproducirati in (ali) distribuirati avtorska dela 

brez ustrezne materialne avtorske pravice, vendar ob plačilu pravičnega nadomestila. Te 

omejitve avtorske pravice so v splošnem interesu izobraževanja in javnega obveščanja. Za 

namene pouka je v čitankah in učbenikih dovoljeno reproducirati dele avtorskih del ter 

posamična avtorska dela s področja fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne 

umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije. V korist invalidnih oseb je dopustno 

reproduciranje in distribuiranje dela, če to delo ni na voljo v zahtevani obliki in je uporaba 

neposredno povezana z invalidnostjo teh oseb, omejena na njen obseg in ni namenjena 

doseganju neposredne ali posredne gospodarske koristi. Interes javnega obveščanja pa 

dovoljuje reproduciranje objavljenih člankov o aktualnih gospodarskih, političnih in verskih 

temah, če avtor tega izrecno ni prepovedal. Ta omejitev avtorske pravice se nanaša samo na 

pisana besedila, za objavo fotografije pa je še vedno potrebno pridobiti fotografovo dovoljenje. 

Avtor take uporabe svoje stvaritve, ki je v mejah zakonskih določil, ne sme preprečiti, 

uporabnik pa mora navesti vir in avtorstvo dela (Chitrakar idr. 2000, 43–44; Juhart idr. 2011, 

282). 

2.5.2 Prosta uporaba 

Še večjo omejitev avtorske pravice predstavlja prosta uporaba, v okviru katere je avtorska dela 

dopustno uporabljati prosto, brez avtorjevega dovoljenja in celo brez plačila pravičnega 

nadomestila, vendar samo v primerih, ki jih določa zakon. V okviru proste uporabe ZASP v 

48.–57. čl. uvršča obveščanje o dnevnih dogodkih, pregled tiska (reprodukcija povzetkov 

člankov in tiska), reprodukcija javnih govorov, uporaba tiskovnega poročila. Tudi ob prosti 

uporabi pa morata biti navedena avtor in vir. Za potrebe pouka je prosto javno izvajanje 

objavljenih del pri pouku, na brezplačnih šolskih slovesnostih, sekundarno radiodifuzno 

oddajanje RTV šolskih oddaj, vendar je tudi v teh primerih potrebno navesti vir in avtorja. Pod 

določenimi pogoji je dopustno citiranje z obvezno navedbo avtorja in vira (v lastnem delu se 

lahko navaja tuje delo), prosta je v nekaterih primerih tudi predelava (dovoljena je npr. 

predelava tujega dela v parodijo, ki ni namenjena in ni dostopna javnosti). Dela, ki so 

postavljena na ogled na javno dostopnih razstavah, lahko njihov prireditelj prosto reproducira 

v katalogih, ki jih izda v ta namen. Dela, ki so trajno postavljena na ulicah, trgih in drugih javnih 

krajih in so splošno dostopna, so tako trajno navzoča v javnosti, da so postala že del nje in je 

zato utemeljena njihova prosta uporaba (gre predvsem za spomenike, vodnjake, freske, fasadne 

poslikave, parke, naselja – prosto je npr. fotografiranje in filmsko snemanje). Reproduciranje 

že objavljenega dela (npr. fotokopiranje knjig), je ob upoštevanju 37. čl. ZASP (plačilo 

pravičnega nadomestila) prosto, če je izvršeno v največ treh izvodih in če posameznik to stori 

za zasebno uporabo. Tovrstni izvodi tudi ne smejo biti dostopni javnosti, posameznik pa pri 

tem ne sme imeti namena dosegati neposredno ali posredno gospodarsko korist. Javni arhivi, 
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javne knjižnice, muzeji ter izobraževalne in znanstvene ustanove lahko za lastne potrebe prosto 

reproducirajo delo na kateremkoli nosilcu, če to storijo z lastnega izvoda in če pri tem nimajo 

namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi. Niti zasebniki niti omenjene 

ustanove pa ne smejo reproducirati npr. celotne knjige, grafičnih izdaj glasbenih del, 

elektronskih baz podatkov, računalniških programov ter izvedbe arhitekturnega objekta (razen 

če zakon ali pogodba drugače določata). Izjemoma je dopustno reproducirati pisano delo v 

obsegu celotne knjige, če je njena naklada izčrpana že najmanj dve leti, ter reproducirati 

grafično izdajo glasbenega dela z ročnim prepisovanjem. Izčrpanje naklade je doseženo takrat, 

ko je število neprodanih primerkov manjše od 5 % celotne izdaje, v vsakem primeru pa, če je 

manjše od 100 primerkov. V praksi se lahko izčrpanost naklade ugotavlja pri založniku ali v 

ustrezni reprezentativni knjigarni (Chitrakar idr. 2000, 45–49; Juhart idr. 2011, 282; Pejanovič 

1998, 43). 

2.5.3 Creative Commons licence 

Nekateri ustvarjalci ne želijo uveljaviti vseh pravic, ki jim jih podeljuje avtorsko pravo. Projekt 

Creative Commons ustvarjalcem ponuja odprte vnaprej pripravljene licence, s katerimi jasno 

določijo dovoljene in nedovoljene uporabe svojih del, tako da lahko dela svobodneje krožijo 

med uporabniki. Označevanje avtorskih del z licenco Creative Commons (CC) ne pomeni, da 

se avtor odreka avtorskim pravicam. Pomeni samo, da ponuja svoje delo v uporabo vsem in le 

pod določenimi pogoji. Vse licence predvidevajo, da morajo vsi uporabniki priznati avtorstvo 

prvotnemu ustvarjalcu. Avtor lahko dovoljuje uporabnikom, da prosto reproducirajo, 

distribuirajo, predvajajo in izvajajo njegova dela, lahko tudi dovoljuje ali prepoveduje uporabo 

za komercialne namene. Možna je tudi prepoved ali dopustnost proste predelave in če dovoli 

takšno predelavo ali želi, da je tudi takšno predelano delo licencirano pod istimi pogoji kot 

original. Creative Commons je sestavljen iz Creative Commons Corporation, ameriške 

dobrodelne organizacije iz Massachusettsa, in Creative Commons International, britanskega 

neprofitnega podjetja. Pri Creative Commons Slovenija sodelujeta Inštitut za intelektualno 

lastnino, ki skrbi za pravne vidike prilagajanja licence, in Ljudmila – Laboratorij za digitalne 

medije pri KUD France Prešeren, ki projektu nudi organizacijsko in tehnično podporo (Creative 

Commons Slovenija b. l.). 

2.6 Časovne omejitve avtorske pravice 

Po ZASP avtorska pravica traja za čas avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti, če za 

posamezen primer ni določeno drugače. Navedeno pomeni, da lahko avtorskopravno varstvo 

po avtorjevi smrti uveljavljajo njegovi dediči (izjema je pravica skesanja, ki je vezana izključno 

na avtorja in ugasne z njegovo smrtjo). V primeru, da je delo ustvarilo več avtorjev, začne rok 

teči od smrti soavtorja, ki je umrl zadnji. Pri avdiovizualnih in kolektivnih delih, kjer je 

praviloma več avtorjev, in pri anonimnih in psevdonimnih delih, pri katerih avtor ni razkrit, 
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začne rok trajanja avtorske pravice teči od objave dela. Če delo v teh primerih ni objavljeno v 

70 letih od stvaritve, avtorska pravica preneha. V skladu z določbo 67. čl. ZASP začnejo ti roki 

teči 1. januarja tistega leta, ki sledi letu njihovega začetnega dogodka. S pretekom teh rokov 

avtorska pravica ugasne in avtorsko delo ni več avtorskopravno varovano (Cepec in Kovač 

2012, 274; Chitrakar idr. 2000, 33; Juhart idr. 2011, 283). 

2.7 Sorodne pravice 

Sorodne pravice so pravice fizičnih ali pravnih oseb, ki s svojim prispevkom omogočajo, da so 

avtorska dela dostopna širši javnosti. Med sorodne pravice uvrščamo, v skladu z našo pravno 

ureditvijo (118. do 141.g čl. ZASP), naslednje pravice:  

- pravice izvajalcev (na izvedbah), 

- pravice proizvajalcev fonogramov (na fonogramih), 

- pravice filmskih producentov (na avdiovizualnih delih), 

- pravice radijskih in televizijskih organizacij (na oddajah), 

- pravice založnikov (na izdajah in objavah), 

- pravice izdelovalcev podatkovnih baz (na podatkovnih bazah). 

2.8 Upravljanje in uveljavljanje pravic 

Avtor lahko upravlja svoje avtorske pravice sam tako, da z uporabnikom sklene pogodbo, s 

katero nanj prenese ustrezno pravico, ali pa po zastopniku. Avtorske pravice se lahko upravljajo 

posamično (individualno), to je za vsako posamezno avtorsko delo posebej, ali skupinsko 

(kolektivno), to je za več avtorskih del več avtorjev hkrati (ZASP 142. in 143. čl.). S 

kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic se lahko ukvarjajo samo kolektivne organizacije 

avtorjev, ki so ustanovljene v ta namen.  Ker je delovanje kolektivnih organizacij postavljeno 

pod nadzor države, je zakon pooblastil Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju 

URSIL) za izdajo dovoljenj kolektivnim organizacijam ter za nadzor nad pravilnostjo in 

zakonitostjo njihovega delovanja. Za kolektivno uveljavljanje določenih pravic za isto vrsto 

avtorskih del (glasbenih, književnih, likovnih …) država praviloma izda dovoljenje samo eni 

kolektivni organizaciji. Njihovo poslovanje mora biti neprofitno, kar pomeni, da lahko od 

zbranih sredstev zase obdržijo samo del, ki je potreben za pokrivanje stroškov njihovega 

delovanja in ne sme biti višji od 30 % zbranih sredstev. Ukvarjajo se lahko samo s kolektivnim 

uveljavljanjem avtorskih pravic, torej lahko zastopajo avtorje izključno v tistih primerih, kjer 

jih za to pooblašča zakon (Chitrakar idr. 2000, 84, 94).  

Kolektivne organizacije upravljajo pravice svojih članov, pobirajo in izterjujejo nadomestila za 

uporabo varovanih del iz svojega repertoarja, delijo zbrana nadomestila med upravičence ter 

uveljavljajo varstvo avtorske in sorodnih pravic pred sodišči in drugimi organi. V Slovenji je v 

začetku leta 2015 obstajalo pet takih organizacij, in sicer: 
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- Združenje SAZAS, ki upravlja avtorske pravice na avtorskih delih s področja glasbe; 

- Društvo ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije, ki upravlja avtorske pravice na delih s 

področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih; 

- Zavod IPF, ki upravlja pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih; 

- SAZOR GIZ, ki upravlja pravice avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti 

in publicistike ter njihovih prevodov v primeru reproduciranja in distribuiranja avtorskih del 

v korist invalidnih oseb, reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter 

fotokopiranja preko obsega iz 50. čl. ZASP;  

- Zavod AIPA, ki uveljavlja pravice avtorjev, izvajalcev in filmskih producentov 

avdiovizualnih del (URSIL b. l.a). 

Če ustrezna kolektivna organizacija ni ustanovljena, lahko URSIL na podlagi prehodne določbe 

ZASP (tretji odstavek 189. čl.) izda tudi začasno dovoljenje. URSIL je doslej izdal tri takšna 

začasna dovoljenja, ki pa so že vsa prenehala veljati: 

- Avtorski agenciji za Slovenjo za kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v 

primeru privatnega in drugega lastnega reproduciranja, ki se je nanašalo le na pobiranje 

nadomestil, medtem ko je bilo njihovo razdeljevanje v pristojnosti posameznih upravičenih 

kolektivnih organizacij in reprezentativnih združenj uporabnikov; 

- Združenju SAZAS za kolektivno upravljanje avtorskih pravic v primeru kabelske 

retransmisije avdiovizualnih del; 

- Zavodu IPF za kolektivno upravljanje pravic do pravičnega nadomestila za tonsko in 

vizualno snemanje varovanih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 

50. čl. ZASP (URSIL b. l.a). 

Kolektivna organizacija lahko administrativno-tehnične posle v povezavi s kolektivnim 

upravljanjem avtorskih pravic s pogodbo zaupa drugi kolektivni organizaciji ali gospodarski 

družbi (ZASP 146. čl.).   

2.9 Varstvo avtorske pravice 

Varstvo avtorske pravice lahko uveljavljajo avtorji oziroma drugi imetniki avtorske ali sorodnih 

pravic. Avtorji in drugi upravičenci svoje zahtevke uveljavljajo zoper osebe, ki so njihove 

pravice kršile. V RS je avtorska pravica avtomatična pravica, kar pomeni, da je ni potrebno 

predhodno formalno registrirati pri kakšni centralni instituciji. Pri pridobitvi avtorske pravice 

ni nobenih formalnosti in ni potrebno plačati nobene pristojbine. Označevanje s © ni nujno 

potrebno. Opombe, kot so »Vse pravice pridržane« ipd., za pridobitev varovanja avtorske 

pravice niso potrebne in ne nudijo avtorju nobenega dodatnega pravnega varstva, kajti avtorsko 

delo je zavarovano s samim aktom stvaritve avtorskega dela (Chitrakar idr. 2000, 68; Pejanovič 

1998, 28; ZASP 14. čl.).  
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V sodobni in tehnično razviti družbi je avtorska pravica vedno bolj ogrožena zaradi številnih in 

široko dostopnih tehničnih možnosti za nezakonito izkoriščanje avtorskih del. Napreden 

tehnični razvoj omogoča izdelavo nelegalnih kopij avtorskih del. Taka izdelava prizadene vse, 

ki so vključeni v proces nastajanja in zakonitega reproduciranja, distribuiranja in uporabe 

avtorskih del. Avtorji so prizadeti in nimajo stimulacije za ustvarjalnost, ker so njihovi 

ustvarjalni napori izničeni, posredniki del pa imajo finančno izgubo, ker se jim investicija v 

zakonito prodajo avtorskih del ne povrne v ustrezni meri (Bahor 2002, 120). 

Zaščita avtorske pravice se lahko zahteva zaradi posega v materialne in moralne avtorske 

pravice. Poseg v materialne avtorske pravice se kaže predvsem v nepooblaščeni uporabi 

avtorskega dela, neplačevanju avtorskega nadomestila in kakršnemkoli nespoštovanju avtorske 

pogodbe. Poseg v moralne avtorske pravice pa se kaže z nespoštovanjem zakona ali pogodbe 

(npr. če se avtorsko delo objavi brez soglasja avtorja, če se navaja lažno avtorstvo, če gre za 

plagiat, če se avtorsko stvaritev deformira, skazi ali uniči s pomočjo nedovoljenih sprememb 

ali predelav). Lahko pa pride tudi do takšne uporabe avtorskega dela, ki škodi časti in ugledu 

avtorja (Juhart idr. 2011, 284).  

Eden od ukrepov za zagotovitev varstva avtorske in sorodnih pravic je registracija del oziroma 

stvaritev. Registracija avtorskega dela ni obvezna in predvsem ne vpliva na nastanek varstva 

avtorske pravice. V javni register, ki se imenuje Register zavarovanih del in ga vodi Avtorska 

agencija za Slovenijo (register glasbenih del vodi Združenje skladateljev avtorjev in založnikov 

za zaščito avtorskih pravic), se vpišejo ali shranijo izvirniki ali primerki avtorskih del, 

fonogrami, videogrami ali predmeti kake druge pravice. Funkcija registra je v tem, da se šteje, 

dokler se ne dokaže nasprotno, da ustrezne pravice na registriranih delih obstajajo in da 

pripadajo tisti osebi, ki je v registru označena kot njen imetnik (Juhart idr. 2011, 284–285). 

Ob kršitvah izključnih pravic s področja avtorskega prava je na voljo tudi sodno varstvo. V RS 

je za  tovrstne spore  pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Upravičenec lahko uveljavlja 

naslednje zahtevke: 

- prepoved aktualne in bodočih kršitev; 

- odpoklic predmetov kršitve iz gospodarskih tokov z upoštevanjem interesov dobrovernih 

tretjih oseb; 

- odstranitev stanja, ki je nastalo s kršitvijo; 

- nepreklicno odstranitev predmetov kršitve iz gospodarskih tokov; 

- uničenje predmetov kršitve; 

- uničenje sredstev kršitve, ki so izključno ali pretežno namenjena ali se uporabljajo za kršitev 

in so v lasti kršitelja; 

- prepustitev predmetov kršitve upravičencu ob plačilu proizvodnih stroškov; 

- objavo sodbe (Juhart idr. 2011, 285). 

Upravičenec ima na voljo tudi odškodninski zahtevek, za katerega načeloma veljajo splošna 

pravila o povzročitvi škode. ZASP predvideva posebno sankcijo za kršilce materialnih in drugih 
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pravic avtorja, kadar kršilci ravnajo namerno18 ali pa pride do kršitve iz hude malomarnosti.19 

Kadar pride do takih kršitev, lahko avtor od kršilca svojih pravic zahteva plačilo civilne kazni. 

Takrat lahko upravičenec zahteva plačilo dogovorjenega ali običajnega honorarja ali 

nadomestila za tovrstno uporabo, povečanega do dvesto odstotkov, ne glede na to, ali je zaradi 

kršitve pretrpel kakšno premoženjsko škodo ali ne (tretji odstavek 168. čl. ZASP). Neodvisno 

od povračila premoženjske škode, pa tudi če premoženjske škode ni, sodišče lahko prisodi 

avtorju ali izvajalcu pravično denarno odškodnino za pretrpljene duševne bolečine zaradi 

kršitve njegovih moralnih pravic. Pri kršitvah avtorske pravice pridejo v poštev tudi 

obogatitveni zahtevki. S pomočjo obogatitvenega zahtevka oziroma verzije lahko avtor zahteva 

povrnitev premoženjske koristi, ki jo je kršitelj avtorske pravice pridobil z nedovoljeno uporabo 

njegovega dela (Chitrakar idr. 2000, 79; Juhart idr. 2011, 285). 

2.10 Kazenske določbe 

Varstvo avtorske pravice ni prepuščeno le avtorju samemu. Kadar gre za take kršitve avtorskih 

ali sorodnih pravic, ki izpolnjujejo znake kaznivih dejanj, kršilce namesto avtorja preganja 

državno tožilstvo. Kazniva dejanja so ravnanja človeka, ki pomenijo hujšo kršitev družbenih 

pravil. Za kazniva dejanja v povezavi s kršenjem avtorskih pravic se lahko izreče zaporno ali 

denarno kazen (Chitrakar idr. 2000, 79–80). 

ZASP v 184. in 185. čl. določa, da se z globo najmanj 1.669,17 EUR kaznuje za prekršek pravna 

oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki brez prenosa ustrezne materialne avtorske 

pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po zakonu, reproducira, distribuira, da v najem, 

javno izvede, javne prenese, javno predvaja, javno prikaže, radiodifuzno oddaja, radiodifuzno 

retransmitira, sekundarno radiodifuzno oddaja, da na voljo javnosti, predela, avdiovizualno 

priredi ali kako drugače uporabi delo oziroma primerek dela. Z globo najmanj 333,83 EUR se 

kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in 

posameznik, ki stori tak prekršek. Z globo najmanj 834,59 EUR pa se kaznuje za prekršek 

pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki pristojni organizaciji na njeno zahtevo ne 

pošlje v roku podatkov o vrsti in številu prodanih ali uvoženih naprav za tonsko in vizualno 

snemanje, naprav za fotokopiranje, praznih nosilcev zvoka ali slike ter podatkov o prodanih 

fotokopijah, ki so potrebni za izračun dolžnega nadomestila (četrti odstavek 38. čl. ZASP). Z 

globo najmanj 250,38 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 

                                                 
18 Kršilec je vedel, da posega v avtorjevo pravico in je to tudi hotel storiti ali pa je v to privolil (Chitrakar 
idr. 2000, 79). 

19 Kršilec se ob storitvi ni zavedal, da bi lahko prišlo do kakšne škodljive posledice (npr. kršitve avtorske 
pravice), vendar bi moral vedeli, da s svojim ravnanjem lahko poseže v avtorjevo pravico, pa tega zaradi 
pomanjkanja posebne skrbnosti ni vedel. Npr. urednik ali založnik bi glede na svoj poklic morala vedeti, 
da je za objavo avtorskih del potrebno urediti prenos avtorske pravice in plačati avtorski honorar. Če 
tega ne storita, lahko štejemo, da nista pokazala zadostne profesionalne skrbnosti in sta zato ravnala 
malomarno (Chitrakar idr. 2000, 79). 
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podjetnika posameznika in posameznik, ki stori tak prekršek. Inšpekcijski nadzor nad 

izvajanjem takih prekrškov opravlja tržna inšpekcija. Kadar inšpektor ugotovi, da gre za tak 

prekršek, lahko zaseže predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so s 

prekrškom nastali in z odločbo uredi, da se v določenem roku odpravijo ugotovljene 

nepravilnosti.  
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3 PRISTOJNI ORGANI ZA AVTORSKO IN SORODNE PRAVICE V RS 

V Republiki Sloveniji so na področju avtorskega prava pristojni različni organi. 

Najpomembnejši zakonodajni organ je parlament, ki je sestavljen iz Državnega zbora RS, ki 

sprejema zakone, in Državnega sveta RS, ki opravlja svetovalno vlogo.  

Vlada RS kot vrh izvršilne veje oblasti predlaga državnemu zboru v sprejem zakone in skrbi za 

njihovo izvrševanje. V okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS delujejo tudi 

organi, ki izvajajo naloge na področjih intelektualne lastnine. To so predvsem Urad RS za 

intelektualno lastnino in Tržni inšpektorat RS. Pod izvršilno vejo oblasti se na področje 

avtorskega prava uvršča tudi Carinska uprava RS.20 

Na področju avtorskega prava delujejo tudi drugi izvajalci javnih pooblastil, kot so: Svet za 

avtorsko pravo, Avtorska agencija za Slovenijo, Avtorska združenja (SAZOR GIZ, ZAMP, 

SAZAS, IPF, AIPA), Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK). Slednjim moramo prišteti še 

subjekte, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem in izdajanjem 

publikacij na področju avtorskega prava: 

- univerze in druge visokošolske izobraževalne oziroma raziskovalne institucije, 

- strokovnjaki, ki se profesionalno ukvarjajo s tematiko avtorskega prava, 

- subjekti, ki opravljajo tržne storitve v povezavi z avtorskim pravom v pravnem prometu. 

Med pristojne organe na področju avtorskega prava smo uvrstili tudi Inštitut za intelektualno 

lastnino, ki je pravna oseba zasebnega prava (Marunica 2014, 12). 

V nadaljevanju zaključne projektne naloge bomo povzeli pristojnosti in naloge nekaterih od 

omenjenih organizacij. 

3.1 Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) 

Urad je pristojen za opravljanje nalog s področja intelektualne lastnine, ki vključuje področje 

avtorskega prava in prava industrijske lastnine. Na področju avtorske pravice so njegove 

pristojnosti predvsem: 

- priprava zakonskih predpisov s področja intelektualne lastnine; 

- izdajanje dovoljenj organizacijam avtorjev in imetnikov sorodnih pravic za kolektivno 

upravljanje pravic in nadzor nad delovanjem teh organizacij; 

- zastopanje Republike Slovenije pri tujih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na 

področju intelektualne lastnine, na podlagi pooblastil vlade RS; 

                                                 
20 Od 1. avgusta 2014 sta Carinska uprava RS in Davčna uprava RS združeni v Finančno upravo RS 
(Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, 2014). 



20 

- administrativna pomoč Svetu za avtorsko pravo in mediatorjem pri reševanju sporov med 

kolektivnimi organizacijami avtorjev in reprezentativnimi združenji uporabnikov varovanih 

del. 

Poleg tega urad vodi tudi postopke za podelitev patentov in dodatnih varstvenih certifikatov za 

zdravila in fitofarmacevtska sredstva ter postopke za registracijo znamk, modelov, topografij 

polprevodniških vezij in geografskih označb, z izjemo tistih, ki se nanašajo na kmetijske 

pridelke, živila ter vina in druge proizvode iz grozdja in vina. Opravlja informacijske storitve v 

povezavi s pravicami industrijske lastnine in izdaja Bilten za industrijsko lastnino. Za 

poravnalni svet, ki deluje pri uradu, pa opravlja administrativno-tehnične naloge na podlagi 

Zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 45/95, 96/02, 7/03, 

139/06, 15/07). S tem zakonom naj bi se reševali spori med delodajalci in delojemalci v 

povezavi z izumi, ustvarjenimi v delovnem razmerju. Vodi pa tudi register pravic industrijske 

lastnine (URSIL b. l.b). 

3.2 Tržni inšpektorat RS 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je inšpekcijski organ v sestavi Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo. Njihova glavna naloga je nadzor izvrševanja slovenske 

zakonodaje, kjer med najpomembnejša področja sodijo področja varstva potrošnikov, varnosti 

proizvodov, trgovine, gostinstva, obrti, storitev, cen, turizma, varstva konkurence in varstva 

avtorske pravice. S svojim delom zagotavljajo, da podjetja in podjetniki spoštujejo predpise na 

področjih, na katerih delujejo in tako skrbijo za urejene razmere na trgu. Poslanstvo Tržnega 

inšpektorata RS je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora in zagotavljanje 

preventivnega delovanja z namenom zagotoviti urejenost trga in zadovoljstva uporabnikov, 

zaposlenih in širše družbene skupnosti. Tržni inšpektorat RS je v letu 2007 izvajal nadzor 

avtorske pravice v povezavi s fotokopiranjem avtorskih del, ker naj bi določene fotokopirnice 

fizičnim osebam razmnoževale celotne knjige. Tržni inšpektorji so v okviru organiziranega 

nadzora opravili kontrolo v 112 fotokopirnicah. Kršitve avtorskih pravic v povezavi s 

fotokopiranjem so ugotovili v 22 primerih in pri tem zasegli 97 fotokopiranih celotnih knjig. 

Pravnim subjektom so izrekli 6 glob in 16 opominov. Vse zasežene fotokopirane knjige naj bi 

bile po pravnomočnosti odločbe uničene (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Tržni inšpektorat RS 2007, b. l.). 

3.3 Svet za avtorsko pravo (SAP) 

Svet za avtorsko pravo je strokovni, neodvisni in nepristranski organ, ki skladno z ZASP pri 

kolektivnem upravljanju pravic določa primerne tarife za uporabo avtorskih del in odloča o 

drugih spornih vprašanjih v povezavi s sklenitvijo skupnega sporazuma. Preverja tudi, ali je 

objavljeni skupni sporazum skladen z določbami ZASP. Administrativno pomoč Svetu 
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zagotavlja Urad RS za intelektualno lastnino, imenuje pa ga minister, pristojen za gospodarstvo 

(URSIL b. l.c). 

3.4 Avtorska agencija za Slovenijo (AAS) 

Avtorska agencija za Slovenijo je bila ustavljena leta 1955. Njen naziv se je v preteklosti 

spreminjal, njeno poslanstvo – varovanje avtorskih pravic – pa ostaja isto. Že od vsega začetka 

so se nanjo obračali številni avtorji glede avtorskih pogodb, izplačil honorarjev, varstva 

materialnih in moralnih avtorskih pravic ter glede zastopanja v sodnih in drugih postopkih. 

Strokovni delavci AAS so oblikovali vse avtorske predpise, ki so nastali po osamosvojitvi 

Slovenije. Agencija je med letoma 1997 in 2006 imela tudi nalogo začasne kolektivne 

organizacije za pobiranje nadomestil od fotokopiranja. Danes se ukvarja s pravnim zastopanjem 

avtorjev in imetnikov avtorskih pravic pri uveljavljanju in varstvu njihovih pravic, s pravnim 

svetovanjem na področju avtorskega prava, z izdelavo neodvisnih izvedenskih mnenj s področja 

avtorske in sorodnih pravic ter z registracijo avtorskih del. S svojo dejavnostjo spodbujajo 

zavest o pomenu avtorskih pravic (AAS b. l.a, b. l.b).  

3.5 SAZOR – Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja 

GIZ 

SAZOR GIZ je organizacija za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov del s 

področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov. Prizadeva si za dosledno in 

zakonito uveljavljanje pravic svojih članov ter za dvig zavesti in kulture na tem področju v 

javnem in v zasebnem sektorju. Kolektivno upravlja avtorske in sorodne pravice ter pobira 

nadomestila skladno z veljavno zakonodajo. Ustanovljen je bil leta 2003, leta 2007 pa je od 

Urada RS za intelektualno lastnino dobil dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic avtorjev 

in založnikov. Namen organizacije je učinkovito kolektivno varovanje in uveljavljanje pravic 

avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov 

v naslednjih primerih: 

- reproduciranje v čitankah in učbenikih, namenjenih za pouk, dele avtorskih del ter 

posamična dela, če gre za že objavljena dela več avtorjev; 

- reproduciranje v periodičnem tisku aktualnih člankov, v katerih so obravnavana splošna 

vprašanja, če avtor tega ni izrecno prepovedal; 

- zakonsko dovoljeno reproduciranje in distribuiranje avtorskih del v korist invalidnih oseb; 

- privatno in drugo lastno reproduciranje, izvršeno v zakonsko določenem obsegu in na 

podlagi sporazumov z uporabniki, tudi preko tega obsega. 

SAZOR GIZ s svojim delovanjem prispeva k zakoniti uporabi varovanih avtorskih del in si 

prizadeva izkoreniniti nezakonito reproduciranje v Sloveniji. S pomočjo kolektivnega 

upravljanja pravic želi pomagati in podpreti avtorje in založnike, ki se soočajo s takšnimi 

težavami (SAZOR GIZ b. l.). 
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3.6 ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije 

Kolektivna organizacija ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije je bila ustanovljena leta 1996 

na podlagi ZASP. Namen kolektivne organizacije je varovanje in upravljanje pravic avtorjev in 

del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru javne 

priobčitve neodrskih pisanih del s področja književnosti, reproduciranja avtorskih del za 

privatno in drugo lastno rabo, kabelske retransmisije avtorskih del, reproduciranja književnih 

del na fonograme in videograme, dajanja v najem fonogramov in videogramov, javnega 

posojanja fonogramov s književnimi deli, reproduciranja avtorskih del v čitankah in učbenikih 

za pouk, ponatisa aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem tisku, ponatisa odlomkov ali 

krajših pisanih del s področja leposlovja v dnevnem ali periodičnem tisku, reproduciranja in 

javne priobčitve del v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund. Deluje skladno z 

ZASP in mednarodnimi pogodbami s področja avtorskega prava. Kolektivna organizacija 

sprejema pravila društva, objavlja tarife za plačilo nadomestil, sklepa skupne sporazume z 

uporabniki in s tujimi kolektivnimi organizacijami, sklepa pravila o delitvi prihodka ter izvaja 

nadzor nad administrativno-tehničnim izvajanjem varstva avtorske pravice, ki jih je kolektivna 

organizacija zaupala gospodarski družbi ZAMP – Avtorska družba d. o. o. (ZAMP – Združenje 

avtorjev Slovenije 2014).  

3.7 ZAMP – Avtorska družba d. o. o. 

Na podlagi 146. čl. ZASP je kolektivna organizacija ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije, 

administrativno-tehnično posle v povezavi s kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic s 

pogodbo zaupala gospodarski družbi ZAMP – Avtorska družba d. o. o. Njeno delo zajema zlasti 

percepcijo in reparticijo. Služba percepcije zaznava uporabo avtorskih del, izdaja dovoljenja za 

uporabo del iz repertoarja varovanih del pod podobnimi pogoji za podobne vrste uporabe, 

sklepa sporazume z uporabniki, obračunava in izterjuje avtorske honorarje, zbira programe 

izvedenih del, oblikuje baze uporabnikov in vodi sodne in druge postopke za varstvo avtorske 

pravice. Služba reparticije evidentira in obdela programe izvedenih del, oblikuje baze avtorjev, 

dedičev in drugih nosilcev avtorske pravice ter deli in izplačuje avtorske honorarje v skladu s 

pravili (ZAMP – Avtorska družba b. l.). 

3.8 Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske in sorodnih pravic Slovenije 

(SAZAS) 

SAZAS je organizacija za kolektivno zaščito avtorske pravice na področju malih avtorskih 

pravic (pravice javnega oddajanja in izvajanja glasbenih del) in mehaničnih avtorskih pravic 

(pravica snemanja, reprodukcije in razmnoževanja avtorskih del na nosilcih zvoka).  Ustanovili 

so ga slovenski glasbeni avtorji leta 1993, od leta 1998 pa kolektivno uveljavlja glasbene 

avtorske pravice. Na podlagi začasnega dovoljenja je od leta 2001 do leta 2012 uspešno 
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kolektivno uveljavljalo avtorske pravice v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del. 

Združenje SAZAS je vmesni člen med avtorji in uporabniki glasbe. Avtorjem omogoča 

ustrezno zaščito njihovih del, uporabnikom pa neomejen in zakonit dostop do celotnega 

svetovnega glasbenega repertoarja. Njihova dejavnost zajema pridobivanje avtorskih 

nadomestil in posredovanje le-teh imetnikom pravic, nudenje pravne pomoči avtorjem, zakonit 

dostop uporabnikom do glasbenega repertoarja ter podpiranje in spodbujanje slovenske 

glasbene ustvarjalnosti (SAZAS b. l.). 

3.9 Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije 

(IPF) 

IPF je organizacija, ki kolektivno uveljavlja in ščiti pravice domačih izvajalcev in proizvajalcev 

fonogramov doma in v tujini, kot jih določa ZASP, na podlagi mednarodnih pogodb pa enako 

uveljavlja in ščiti tudi pravice tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji. Zavod 

je bil ustanovljen leta 1997, leta 2000 pa je od Urada RS za intelektualno lastnino prejel 

dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v 

Sloveniji. Na podlagi Pravilnika o uporabi fonogramov in njegovega tarifnega dela IPF zbira 

nadomestila za javno uporabo fonogramov, zbrana nadomestila pa v skladu s Pravilnikom 

razdeljuje med upravičence do nadomestil. Pri razdeljevanju sredstev v kar največji meri 

upošteva dejansko uporabo tako, da denar res dobijo tisti, katerih glasba je bila predvajana. IPF 

je bil na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino z leta 2007 pooblaščen za 

kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje 

varovanih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. čl. ZASP in je leta 

2008 in 2009 v imenu avtorjev, izvajalcev in proizvajalcev fonogramov ter filmskih 

producentov zbiral in delil ta nadomestila (IPF b. l.a, b. l.b).  

3.10 Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del 

Slovenije (Zavod AIPA) 

Zavod AIPA je organizacija, katere glavni cilj in dejavnost sta kolektivno uveljavljanje in 

zaščita pravic avtorjev, izvajalcev in filmskih producentov avdiovizualnih del. Urad RS za 

intelektualno lastnino mu je leta 2010 podelil dovoljenje za urejanje tega področja. Zavod AIPA 

obvešča uporabnike o višini nadomestil, ki jih predlaga in sklepa z njimi sporazume o pogojih 

uporabe varovanih del pod podobnimi pogoji za podobne vrste uporabe. Objavlja tarife in terja 

plačila nadomestil, deli zbrana sredstva imetnikom pravic in dovoljuje ter nadzoruje uporabo 

del iz repertoarja varovanih del. Sklepa sporazume s tujimi kolektivnimi organizacijami in 

uveljavlja varstvo avtorske in sorodnih pravic na avdiovizualnih delih pred sodišči in drugimi 

državnimi organi ter sklepa pogodbe o upravljanju avtorske in sorodnih pravic s soavtorji 

avdiovizualnih del, z izvajalci, katerih izvedbe so bile uporabljene v avdiovizualnih delih, in s 

filmskimi producenti (AIPA b. l.). 
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3.11 Inštitut za intelektualno lastnino (IPI) 

IPI je zasebni raziskovalni zavod, ki deluje na različnih področjih prava (prava intelektualne 

lastnine, prava interneta, medijskega prava, prava osebnostnih pravic in varovanja osebnih 

podatkov ter prava informacij javnega značaja). V Sloveniji je IPI vodilen pri svetovanju na 

področju avtorskega prava, saj pravno svetuje tako številnim slovenskim podjetjem in 

podjetnikom kot tudi posameznim ustvarjalcem v povezavi z upravljanjem pravic intelektualne 

lastnine in tudi pri reševanju konkretnih pravnih sporov. Na področju industrijske lastnine 

deluje zlasti kot zastopnik za znamke in modele. Na raziskovalnem področju avtorskega prava 

sodeluje z različnimi institucijami, predvsem pa želi IPI zaznamovati slovenski miselni prostor 

z novimi idejami in perspektivami, ki so ključne za razvoj inovativne in ustvarjalne družbe, 

prilagojene prihodnjim tehnologijam (IPI b. l.). 
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4 MERILA IN KRITERIJI ZA PRESOJO DOVOLJENEGA OBSEGA 

FOTOKOPIRANJA AVTORSKIH DEL 

V nadaljevanju analiziramo možnosti za postavitev meril oziroma kriterijev, ki bi v praksi lahko 

predstavljali vodilo pri presojanju zakonitosti fotokopiranja učbenikov in knjig. Pri tem se 

najprej posvetimo možnostim praktične uporabe 46. čl. ZASP, nato pa predstavimo Navodila 

za fotokopiranje avtorskih del, ki jih je izdala AAS. Za dosego zastavljenega cilja smo tudi 

izvedli raziskavo, skozi katero smo poskušali pridobiti mnenja glede dovoljenega obsega 

fotokopiranja literature. Raziskava obsega intervjuje s strokovnjaki oziroma predstavniki 

najvidnejših institucij, pristojnih za področje avtorske pravice. Preučili smo tudi relevantne 

sodbe instančnih sodišč. Raziskavo smo zaokrožili z obiskom fotokopirnic, na katerem smo 

preverjali, kako se s konkretnim problemom pri svojem delu soočajo zaposleni. 

Omejitve privatnega in drugega lastnega reproduciranja iz 50. čl. ZASP je vedno potrebno 

razlagati skupaj s splošnim pravilom vsebinskih omejitev avtorske pravice iz 46. čl. ZASP, ki 

predstavlja določila, po katerih se presojajo vsi dopustni primeri omejitev avtorske pravice. V 

nadaljevanju bomo poizkušali postaviti merila za presojo zakonitosti fotokopiranja učbenikov 

in knjig. Glavno merilo bosta 46. in 50. čl. ZASP.  

4.1 Merila glede na 46. in 50. čl. ZASP 

Za omejitev avtorske pravice so po 50. čl. ZASP potrebni številni posebni pogoji (o tem smo 

pisali na strani 10 v točki 2.4), vedno pa je hkrati potrebno zakonitost reproduciranja presojati 

tudi glede na določbe 46. čl. ZASP.  

Ugotovili smo že, da glede na 50. čl. ZASP lahko fizična oseba fotokopira že objavljeno delo 

v največ treh izvodih, če to stori za privatno rabo, če primerki niso dostopni v javnosti in če pri 

tem nima namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi. Ne sme fotokopirati 

knjige v celotnem obsegu, razen če je knjiga že najmanj dve leti razprodana, in nikakor ne sme 

fotokopirati notnih zapisov, lahko jih samo prepiše.  

46. čl. ZASP pa predstavlja t. i. štiristopenjski test, za presojo vseh dopustnih primerov omejitev 

avtorske pravice. Da ne bi prišlo do kršitve avtorske pravice, bi bilo potrebno hkrati z 

omejitvami 50. čl. ZASP vsak primer fotokopiranja avtorskega dela posebej preizkusiti še z 

vidika ciljnega namena, dobrih običajev, skladnosti z običajno uporabo dela in skladnosti z 

zakonitimi interesi avtorja.  

Ciljni namen: 

Po 46. čl. ZASP je treba doseči upravičen namen omejitve avtorske pravice (npr. pouk, privatna 

raba). Trampuž (1997, 143) razlaga, da se mora vsaka omejitev avtorske pravice gibati v okvirih 

takega ciljnega namena. Ta je neposredno predpisan ali posredno razviden iz 47.–57. čl. ZASP. 
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V povezavi s tem menimo, da kdor opravlja fotokopiranje avtorskih del, težko presodi, ali gre 

res za upravičen namen (npr. pouk, privatna raba). V praski tudi ni običajno, da bi zaposleni v 

fotokopirnicah stranke spraševali po tem, za kakšne namene potrebujejo naročene fotokopije. 

Pravkar navedene kriterije presoje oziroma problematičnost njihove uporabe lahko ponazorimo 

s primerom iz prakse. Za primer lahko vzamemo fotokopiranje iz strokovne revije. Neko 

raziskovalno podjetje ima naročen 1 izvod strokovne revije. Ker je v podjetju zaposlenih več 

raziskovalcev, si vsak posameznik iz te revije fotokopira tiste strokovne članke, ki jih potrebuje 

za svoje raziskovalno delo. To storijo tako, da vsak zase naročijo v fotokopirnici fotokopiranje 

označenih strani revije. Če bi bil namen takšnega fotokopiranja člankov za podjetje doseči 

neposredno ali posredno gospodarsko korist, bi takšno ravnanje lahko pomenilo kršitev 

avtorske pravice, ki so jo avtorji člankov prenesli na izdajatelje revije, saj bi moralo podjetje za 

fotokopiranje pridobiti dovoljenje izdajateljev (Pipan 1997, 81–82). 

Skladnost z dobrimi običaji: 

Trampuž (1997, 144) razlaga skladnost z dobrimi običaji kot pravni standard, ki temelji na 

pravilih morale in etike. Razlagati ga je potrebno po objektivnih merilih in glede na vse 

okoliščine konkretnega primera. Tu bi lahko omenili obseg fotokopiranega avtorskega dela. 

Trampuž nadaljuje, da merilo niso kateri koli običaji, temveč le tisti dobri: s tem se razume 

nekaj, kar je možno zagovarjati in kar ni v nasprotju s splošnimi nazori. Taki splošni opisi so 

značilni za pravne standarde, sodnik pa je tisti, ki jih izpolni s konkretnimi elementi. V praksi 

nikakor ni realno pričakovati, da bo zaposleni v fotokopirnici presojal takšno skladnost, saj 

enotnega odgovora o tem, kaj je dober običaj na tem področju, ni možno podati. 

Nasprotovanje običajni uporabi: 

Trampuž (1997, 144) ugotavlja, da gre za to, da omejitev avtorske pravice ne vpliva na siceršnjo 

normalno izkoriščanje dela. Taka dovoljena uporaba bi lahko pomenila gospodarsko 

konkurenco avtorjevi uporabi. 

Nasprotovanje zakonitim interesom: 

Trampuž (1997, 144) meni, da je potrebno ugotoviti, ali je škoda, ki nastane avtorju z omejitvijo 

njegove pravice, še sprejemljiva. Torej prosto izkoriščanje dela ne sme konkurirati siceršnjemu 

avtorjevemu izkoriščanju tega dela. Za tako konkurenco bi lahko šlo na primer, kadar bi nekdo 

tuje delo fotokopiral v takem obsegu, da zaradi tega ne bi kupil originala. Oseba, ki je zaposlena 

v fotokopirnici, nikakor ne bi mogla presoditi, v kolikšni meri so bili avtorjevi ekonomski 

interesi pri tem ogroženi, saj mu je s fotokopiranjem avtorskega dela brez njegove odobritve 

(tudi če je bil narejen samo del in ne celota) gotovo nastala kakšna škoda, saj če si nekdo 

avtorsko delo fotokopira v celoti ali pa samo del, ki ga potrebuje, kot smo že omenili, originala 

po vsej verjetnosti ne bo kupil.  
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4.2 Navodila za fotokopiranje avtorskih del 

Zaposleni v fotokopirnicah se pri svojem delu večkrat srečajo z dilemo, ali s svojim delom 

mogoče kršijo avtorsko pravico. Za take primere je Avtorska agencija za Slovenijo pripravila 

Navodila za fotokopiranje avtorskih del, ki jih je pregledal Urad RS za intelektualno lastnino 

(AAS b. l. c). Razdeljena so na štiri dele: 

A) PROSTO FOTOKOPIRANJE – PO NAROČILU FIZIČNIH OSEB 

1.)  Že objavljena avtorska dela se lahko prosto fotokopirajo v največ treh primerkih za 

posamezno stranko, če so fotokopije narejene za privatno uporabo fizičnih oseb in niso 

dostopne javnosti. 

2.)  Ne glede na prvo točko pa ni dopustno fotokopiranje pisanih del v obsegu celotne knjige ter 

notnih glasbenih del. 

3.)  V celotnem obsegu je dopustno fotokopirati knjige, katerih naklada je izčrpana najmanj dve 

leti. 

4.)  V celotnem obsegu je dopustno fotokopirati knjige, ki jih izdajatelj brezplačno distribuira 

javnosti (npr. priročnik o ravnanju v primeru naravnih nesreč, knjižica o zaščiti pred 

nalezljivimi boleznimi). 

Opombe:  

- domneva se, da so fotokopije avtorskega dela namenjene za privatno uporabo fizične osebe, 

če stranka plača z gotovino in ne zahteva računa naslovljenega na pravno osebo ali 

samostojnega podjetnika, 

- za potrebe prostega reproduciranja avtorskih del se za knjigo šteje knjižna izdaja pisanega 

dela, ki ima kataložni zapis (CIP, ISBN, ISSN), 

- za celotni obseg knjige se šteje več kot 70 % označenega števila strani knjige, 

- v dvomu, ali je poteklo že dve leti od izčrpanja naklade posamezne knjige, naj stranka, ki 

naroča fotokopiranje, predloži izjavo, s katero jamči za to (izjava št. 1), 

- med publikacije iz 4. točke ne štejejo knjige, ki jih organizator seminarja in podobnih srečanj 

razdeli udeležencem, ki so plačali kotizacijo, ter knjige, ki jih založnik ali izdajatelj podari 

samo izbranemu krogu posameznikov, 

- v dvomu, ali gre za publikacijo iz 4. točke, naj stranka predloži ustrezno jamstveno izjavo 

(izjava št. 1). 

B) PROSTO FOTOKOPIRANJE – PO NAROČILU PRAVNIH OSEB 

1.)  Že objavljena avtorska dela se lahko prosto fotokopirajo v največ treh primerkih za 

posamezno stranko, če so fotokopije namenjene za lastno uporabo znotraj javnih arhivov, 

javnih knjižnic ter vzgojno izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih ustanov in so izdelane 

iz njihovega lastnega legalnega primerka avtorskega dela. 
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2.)  Glede fotokopiranja knjig v celotnem obsegu in notnega materiala veljajo enaki pogoji in 

omejitve kot za fizične osebe. 

Opombe: 

- fotokopiranje avtorskih del za lastno uporabo znotraj javnih ustanov se lahko izvrši le na 

podlagi pisne naročilnice, 

- v dvomu, ali gre za ustanovo, ki je po zakonu upravičena do prostega reproduciranja 

avtorskih del za lastno uporabo, oziroma v dvomu, ali je predloženi primerek avtorskega 

dela legalen in last naročnika, naj naročnik predloži ustrezno izjavo (izjava št. 2). 

C) FOTOKOPIRANJE NA PODLAGI AVTORIZACIJE 

1.)  V primerih, ko niso podani pogoji za prosto fotokopiranje avtorskih del (kopiranje za 

samostojne podjetnike in pravne osebe, ki nimajo značaja javnih ustanov iz točke B; 

kopiranje v več kot treh primerkih za fizične osebe in javne ustanove; kopiranje celotnega 

obsega knjige, katere naklada še ni izčrpana; kopiranje notnega materiala), je fotokopiranje 

avtorskih del dopustno le z dovoljenjem avtorja oziroma imetnika avtorskih pravic na delu 

ter v primeru fotokopiranja del, ki so bila objavljena kot tiskane publikacije, tudi z 

dovoljenjem založnika. 

2.)  Stranka, ki naroča fotokopiranje, mora izkazati: 

- da je sama avtor oziroma imetnik avtorskih pravic na delu, ki ga želi fotokopirati, oziroma 

- da je pridobila pravico do reproduciranja dela s fotokopiranjem v ustreznem obsegu od 

avtorja ali od imetnika avtorskih pravic na delu (npr. avtorjevih dedičev, avtorjevega 

delodajalca) in tudi do založnika, kadar je delo izšlo v obliki tiskane publikacije). 

Opombe: 

- če stranka ne more predložiti verodostojnega listinskega dokaza o tem, da ima urejeno 

avtorskopravno razmerje z avtorjem oziroma imetnikom avtorskih pravic za reproduciranje 

avtorskega dela s fotokopiranjem, naj predloži ustrezno jamstveno izjavo (izjava št. 3). 

D) ODGOVORNOST ZA KRŠITVE AVTORSKE PRAVICE 

1.)  Za kršitve določil ZASP s fotokopiranjem avtorskih del je v prvi vrsti odgovorna stranka, ki 

naroča fotokopiranje. 

2.)  Za neupravičeno reproduciranje avtorskega dela se pravna oseba ali samostojni podjetnik 

kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 1.669,17 EUR. Z denarno kaznijo najmanj 

333,83 EUR pa se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

3.)  Za enak prekršek se fizična oseba kaznuje z denarno kaznijo najmanj 333,83 EUR. Če pa 

to stori z namenom pridobitve večje protipravne premoženjske koristi, gre za uradno 

pregonljivo kaznivo dejanje, za katerega se storilec kaznuje s denarno kaznijo ali z zaporom 

do šestih mesecev, v posebej kvalificiranih primerih (velika premoženjska korist) pa z 

zaporom do treh let. 
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4.)  Odgovornost za prekršek ali kaznivo dejanje, ki se stori s kršitvijo avtorske pravice, temelji 

na naklepnem ravnanju storilca. Ta odgovornost lahko doleti tudi osebo, ki opravi 

fotokopiranje proti plačilu, če se je zavedala, da se s tem kršijo določila ZASP. Pogoji za  

takšno odgovornost osebe, ki opravlja fotokopiranje proti plačilu, ne bodo podani, če iz 

upravičenih razlogov (npr. pisna izjave stranke o tem, da so izpolnjeni zakoniti pogoji za 

prosto reproduciranje) ni vedela, da se z njenim ravnanjem kršijo določila ZASP. Pisna 

izjava stranke pa ne bo opravičen razlog, če iz drugih okoliščin izhaja, da je le-ta neresnična 

(npr. da je naklada knjige izčrpana že dve leti, čeprav v predloženem izvodu piše, da je izšla 

šele pred enim letom). 

5.)  Za civilno (odškodninsko) odgovornost osebe, ki opravlja fotokopiranje proti plačilu, 

zadošča tudi lažja stopnja krivde (npr. malomarnost). 

6.)  Pisne izjave strank niso obvezne. Namenjene so osebi, ki opravlja odplačno fotokopiranje, 

da se v primerih, ko ji niso in ne morejo biti znane okoliščine, ki vplivajo na zakonitost 

oziroma nezakonitost fotokopiranja avtorskega dela, razbremeni odgovornosti za morebitne 

kršitve avtorske pravice. 

7.)  Če oseba, ki opravlja fotokopiranje proti plačilu, vestno ravna v skladu s temi navodili, je 

njeno poslovanje skladno z ZASP. 

8.)  Spoštovanje avtorske pravice ni zgolj formalno izpolnjevanje zakonskih določil in 

izogibanje sankcijam, temveč tudi kazalec osebne kulture in poslovne etike. 

 

Ker zgoraj opisana navodila ne vsebujejo, razen tega kdo jih je pripravil in kdo pregledal, niti 

datuma niti odgovorne osebe, smo želeli o tem izvedeti kaj več. Na AAS smo Martini Zakrajšek 

po elektronski pošti poslali skenirana »Navodila za fotokopiranje avtorskih del« in jo prosili za 

odgovor oziroma komentar, kolikšen del knjige, ki ji naklada še ni pošla, je na podlagi teh 

navodil dovoljeno v fotokopirnici skopirati. Njen odgovor je bil: »Po posvetovanju s kolegom21 

vam sporočam sledeče – pojasnilo je bilo spisano pri nas v obdobju, ko smo nadomestila za 

fotokopiranje pobirali še mi. Ideja je bila, da bi to postali nekakšni uzanci, po katerih bi se 

uporabniki ravnali (ker drugih pravil ni). Ker je Urad kasneje za pobiranje nadomestil pooblastil 

SAZOR, se s to tematiko nismo več podrobneje ukvarjali. Na kakšen način uporabniki ravnajo 

sedaj, nismo seznanjeni.«.22 Vprašamo jo, ali se v fotokopirnicah potem lahko sklicujejo na ta 

dokument in ravnajo v skladu z njim ali ta dokument sploh ni več veljaven oziroma navodila 

niso več uporabna. Njen odgovor se je glasil: »Načeloma dokument ni več veljaven, ker 

nadomestil ne pobira AAS«.23 

                                                 
21 Dr. Miha Trampuž 

22 Elektronsko sporočilo 6. 2. 2015 

23 Elektronsko sporočilo 9. 2. 2015 
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4.3 Avtorska pravica in reproduciranje literature – raziskava  

Stroka (kljub navodilom, ki so bila izdana s strani AAS) ni enotna glede obsega še dovoljenega 

reproduciranja knjige. V nadaljevanju naloge bomo glede tega predstavili mnenja in stališča 

nekaterih posameznikov, ki se pri svojem delu tako ali drugače srečujejo z avtorsko pravico. 

Poudariti je treba, da so to osebna mnenja in stališča sogovornikov in ni nujno, da njihova 

mnenja predstavljajo tudi uradno stališče institucije, v kateri so zaposleni. 

4.3.1 Pogledi in mnenja stroke o problematiki dovoljenega obsega fotokopiranja 

V obdobju med 17. 12. 2014 in 20. 1. 2015 smo opravili 10 krajših intervjujev s predstavniki 

različnih institucij s področja avtorske pravice. Razen enega osebnega obiska na sedežu 

organizacije smo ostale intervjuje opravili telefonsko. V povprečju so telefonski pogovori trajali 

približno 10 minut, daljši pa je bil osebni obisk pri dr. Maji Bogataj Jančič. Vsem 

intervjuvancem smo zastavili naslednje vprašanje: »Kolikšen je po vašem mnenju še dovoljen 

obseg fotokopiranja knjig in učbenikov, ki jim naklada še ni pošla?« Z raziskavo, razen 

usklajevanja skupnega prostega termina, nismo imeli večjih težav in so intervjuji potekali 

nemoteno. Manjšo težavo smo zasledili le pri podajanju konkretnih številk obsega še 

dovoljenega fotokopiranja učbenikov in knjig.  

Borut Abram24 iz Narodne in univerzitetne knjižnice pravi, da imajo zaposleni v njihovem 

reprocentru navodila, da knjig ne fotokopirajo v celotnem obsegu, kot pravi zakon. Ko je stopil 

v veljavo ZASP, so se obrnili na URSIL ravno zaradi vprašanja »koliko naj bi bilo ne v celotnem 

obsegu« in dobili odgovor, da naj bi to bilo do 70 % označenih strani knjige. Vendar pravi, da 

naj bi bilo to samo mnenje URSIL, tisto, kar bi res držalo, bi bila avtentična razlaga zakona. To 

pa lahko da edino zakonodajalec, kar pomeni, da bi morali to vprašanje nasloviti na parlament, 

ki bi edini lahko dal avtentično razlago 50. čl. ZASP. V praksi, tako Abram, pa se držijo 

navodila o fotokopiranju največ 70 % knjige. Izpostavlja pa problem, ko prideta dve stranki in 

skopirata vsaka pol, saj imata v tem primeru obe skupaj že kopijo celotne knjige. Ali pa nekdo 

danes skopira pol knjige, drugo polovico pa jutri. Ali pa mu v eni fotokopirnici skopirajo pol 

knjige, v drugi pa še polovico. Ravno tako pravi, da je v praksi najbrž težko ugotavljati tudi, 

kdaj je naklada neke knjige že pošla.  

Poklicali smo na SAZOR GIZ, kjer nam je Andreja Stušek,25 ki je pristojna za to področje, 

povedala, da naj bi v fotokopirnici sami ocenili, koliko knjige bodo nekomu skopirali, kadar 

ima stranka željo oziroma naroči kopijo cele knjige. Dejala je tudi, da Navodila za fotokopiranje 

avtorskih del, kjer naj bi veljajo, da se za celotni obseg knjige upošteva več kot 70 % 

oštevilčenih strani knjige, v praksi ne veljajo. Pravi, da je 70 % že zelo na meji, ker si nekdo 

                                                 
24 Telefonski pogovor 17. 12. 2014 

25 Telefonski pogovor 19. 12. 2014 
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potem naslednji dan skopira še 30 % in ima celotno knjigo. Po njenem mnenju je obseg še 

dovoljenega obsega fotokopiranja knjige veliko manjši od 70 %.  

V Univerzitetni knjižnici Maribor26 navajajo, da uporabnike opozorijo na določbe zakona glede 

dovoljenega obsega fotokopiranja. Pri tem pa ne dajejo natančnih navodil ali sodb o tem, kdaj 

si uporabnik knjigo lahko skopira in kdaj ne. Menijo namreč, da ni naloga knjižnic, da bi 

kakorkoli tolmačile zakon ali da bi tolmačile uporabnikom, kaj naj naredijo. Če se nekdo odloči, 

da si bo knjigo na njihovem samopostrežnem stroju skopiral, je to odločitev posameznika in ne 

izvajajo kontrole. Samo opozorijo ga na določbe zakona. Posebnost pa so doktorske disertacije, 

kjer skopirajo samo kazalo, morda povzetek in kakšno posamično stran, nikoli pa ne celotne 

doktorske disertacije.  

Pri obisku Mestne knjižnice Ljubljana27 smo izvedeli, da imajo v knjižnici interni dogovor in 

uporabniku skopirajo do 1/3 knjige. Zraven fotokopirnega stroja pa je na vidnem mestu 

opozorilo glede načina reproduciranja gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana, ki temelji na 50. 

čl. ZASP. V omenjenem opozorilu je opredeljeno tudi, da se za celoten obseg knjige šteje več 

kot 70 % označenih strani knjige, knjižnica pa ne sprejema nikakršne odgovornosti za 

morebitne kršitve ZASP v primeru, ko si uporabnik sam kopira gradivo. 

Na URSIL nam Mojca Pečar28 razloži, da urad ne daje pravno zavezujočih mnenj in da se take 

stvari izoblikujejo samo skozi sodno prakso. Urad se tudi ne spušča v konkretno presojo 

primera, povedo samo, kaj pravi zakon. Zakon pravi, da se ne sme kopirati v obsegu celotne 

knjige, razen če je naklada že pošla. Fotokopira se lahko, kolikor je primerno. To je pa razlaga 

zakona, ki ga v primeru spora naredi sodišče in ne urad. To so izjeme in se razlagajo 

restriktivno. Gredo v korist avtorja, kar je splošno pravilo iz 46. čl. ZASP.  

Na Tržnem inšpektoratu29 pravijo, da imajo minimalne pristojnosti na tem področju, da so samo 

nadzorni organ in ne razlagajo zakonov in predpisov. 

V Mladinski knjigi Založba, d. d., nam Mateja Trojanšek Jerkovič30 pojasni: »Nikjer ni to 

določeno, sodne prakse ni, določila, kakšen obseg se še lahko fotokopira, ni. V komentarju 

ZASP piše, da je kopiranje odlomkov vedno dovoljeno. Odlomkov. Odlomek je vedno določeni 

del. Pol knjige gotovo ni. Uradnega mnenja, da bi nekdo rekel, da se pol knjige lahko skopira, 

ne bo dal nihče. Na tem področju ni nadzora, ni inšpektorja, ki bi stal zraven fotokopirnice in 

gledal, kaj se počne. V Sloveniji tega ni in nikoli ne bo, ker ni ne sredstev, ne ljudi, ne organa, 

                                                 
26 Telefonski pogovor s Sandro Kurnik Zupanič 19. 12. 2014 

27 Slovanska knjižnica 30. 1. 2015, izposojevalka Simona Pečenik 

28 Telefonski pogovor 19. 12. 2014 

29 Telefonski pogovor z dežurnim inšpektorjem 19. 12. 2014 

30 Telefonski pogovor 13. 1. 2015 
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ki bi to dejansko nadziral. V fotokopirnici pa skopirajo čim večji del knjige, da bodo čim več 

zaslužili. 70 % je absolutno preveč. Odlomek ni 70 %. Odlomek pomeni nekaj strani. Lahko bi 

bilo eno poglavje ali pa dve, mogoče največ tri – že nastane dilema. V obsegu celotne knjige 

odlomek pomeni nekaj strani.« 

Na Avtorski agenciji za Slovenijo nam Martina Zakrajšek31 po posvetovanju z dr. Trampužem 

pove, da nam bodo zelo težko pomagali s kakšno konkretno številko, ker v zakonu ni napisano, 

koliko naj bi to bilo, sodne prakse pa na tem področju tudi ni. Pravi, da je od vsakega 

posameznika odvisno, kolikšen obseg knjige bo fotokopiral. Konkretne številke, ki bi jo lahko 

podali kot zakonsko podlago, pa nimajo.  

V Založbi Rokus Klett, d. o. o. smo se pogovarjali z Marušo Kmet32: »Ne vem, kaj naj vam 

rečem. Mogoče 10 %.  Nisem za to, da se to množično fotokopira. Se kar strinjam, da se največ 

lahko fotokopirajo 3 izvodi. Kakšen odstotek učbenika bi še bilo dovoljeno fotokopirati, je zelo 

delikatno vprašanje. Pri nas smo zelo proti fotokopiranju celotnih učbenikov. Samo izjemoma, 

če se ga ne dobi več. Da bi vam pa jaz rekla, da dovolim, da se 30, 40, ali 50 % učbenika lahko 

fotokopira, da bi bilo to še dovoljeno fotokopirati, se pa s tem ne strinjam. S 70 % pa sploh ne. 

Mogoče bi še pristala na 30 %. Torej manjši del celote. Vendar je to moje osebno mnenje. Ne 

vem, če bi se lastniki podjetja s tem strinjali.« 

Obiskali smo tudi dr. Majo Bogataj Jančič,33 ustanoviteljico in vodjo Inštituta za intelektualno 

lastnino: »V Navodilih za fotokopiranje avtorskih del, ki ste jih prinesli s seboj, piše, da se za 

celoten obseg knjige šteje več kot 70 % označenega števila strani knjige. To pomeni, da je 

celotni obseg knjige že 70 % ali več, če je pa kaj manj kot to, se pa mi lahko šele pogovarjamo 

o tej izjemi.« Razložila nam je, da je v primeru, ko se fotokopira knjigo ali učbenik, potrebno 

poleg 50. čl. ZASP, v katerem piše, kako se to lahko fizično naredi in na kateri način, vedno 

upoštevati še 46. čl. ZASP, ki določa, da mora biti obseg take uporabe avtorskih del omejen 

glede na namen, da je v skladu z dobrimi običaji, da ne nasprotuje običajni uporabi dela in da 

ne sme biti v nerazumni meri v nasprotju z interesom avtorja oziroma imetnika pravice. Dodala 

je še, da lahko sodišče reče tudi kakorkoli drugače in nadaljevala: »In če bi nekdo gledal knjigo 

pesmi, in bi bil noter hajku, ki ima 4 vrstice in bi nekdo 3 vrstice skopiral, lahko to že ni več v 

okviru dovoljene rabe. Se pravi, da enotnega recepta ni. Pri nas sodišče primera še ni imelo. V 

fotokopirnico lahko pride 10 ljudi in vsak naroči 10 % knjige in skupaj imajo zakonito zbirko. 

70 % je absolutno preveč. Od 0 do 70 % je nekje ta pravna meja. Vendar so si avtorska dela 

zelo različna. Lahko je že ena skopirana stran samostojno avtorsko delo. Če imamo na primer 

knjigo o impresionistih, je že ena slika samostojno avtorsko delo. V določenih primerih pa je 

lahko tudi že izsek strani samostojno avtorsko delo. Kdor študira za študijsko snov, pa mu je 

                                                 
31 Telefonski pogovor 14. 1. 2015 

32 Telefonski pogovor 16. 1. 2015 

33 Sestanek na sedežu Inštituta za intelektualno lastnino 20. 1. 2015 
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bistveno dobiti vse, ker hoče prebrati celo knjigo. Je pa naš 46. čl. recept za izredno ozko 

razlaganje tega. V fotokopirnici se ne bodo spuščali v vsebino, tam lahko samo kvantificirajo. 

Si pa želim, da bi bila privatna raba čim širša in da bi deloval sistem za razčiščevanje teh pravic, 

kar pa pri nas ne deluje.« 

Iz analize pridobljenih odgovorov smo ugotovili, da večina intervjuvancev meni, da je dovoljeni 

obseg reproduciranja avtorskih del nek manjši odstotek od celote (nikakor ne 70 %). Večina 

intervjuvancev tudi ocenjuje, da je težko postaviti neka splošna, pa vendar konkretna merila za 

presojo dovoljenega obsega reproduciranja učbenikov in knjig, ki bi bila v pomoč zaposlenim 

v fotokopirnicah. Ravno nasprotno – dovoljen obseg naj bi bil stvar presoje vsakega 

posamičnega primera.  

4.3.2 Analiza sodne prakse 

Iskali smo tudi relevantno sodno prakso na področju kršitve avtorske pravice. Na podlagi 

preučitve odločb instančnih sodišč ugotavljamo, da je bilo v zadnjih dvajsetih letih na 

Vrhovnem sodišču in Višjih sodiščih izdanih skoraj 500 odločb, ki se nanašajo na primere 

kršitev avtorske pravice. Izmed teh jih je največ glede kolektivnega upravljanja avtorske 

pravice, pravice do nadomestila, materialnih avtorskih pravic, pravic do navedbe ipd. Instančne 

sodne odločbe na področju kršitve reproduciranja literature zaenkrat še ni (Sodstvo Republike 

Slovenije b. l.). Pa tudi, če bi našli kakšen primer, ta nima istega pomena kot zakonska ureditev. 

Tak primer bi kvečjemu predstavljal razlagalni precedens, ki pomeni razlago splošnih pravnih 

aktov, ne gre pa za ureditev pravnega področja v smislu obvezne zakonske norme. Da bi sodna 

praksa začela s formalno pravnimi učinki, bi se morala najprej ustaliti, kar bi nujno zahtevalo 

več odločb in ne le ene same (Novak 2010, 217). 

4.3.3 Merila za presojo plagiatorstva 

Pri presojanju še dovoljenega obsega fotokopiranja bi se morda lahko uporabljala tudi merila, 

ki se uporabljajo na UP FM pri presoji plagiatorstva. Merila so sestavljena iz vsebinskega 

pomena in kvantitativnega obsega (Fakulteta za management b. l.). V nadaljevanju bomo ta 

merila ocenili z vidika njihove uporabnosti kot kriterija pri presoji dovoljenega obsega 

fotokopiranja. 

Vsebinski pomen fotokopiranega dela knjige: 

Kako pomemben del knjige je fotokopiran? Kako vsebinsko pomemben del knjige je 

fotokopiran, npr. uvod, povzetek? 

Lahko bi rekli, če je nekdo fotokopiral bistveni del knjige, je kršil avtorske pravice, če pa ni 

fotokopiral bistvenega dela knjige, pa ni kršil avtorske pravice. Taka razlaga za naš primer ni 

uporabna, ker nekdo, ki se izobražuje, za svoj študij rabi ravno bistveni del knjige. Razlaga tudi 
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ni v skladu z namenom, zaradi česar je bila ta izjema narejena. Menimo, da ta kriterij ni 

uporaben, ker je lahko fotokopiran tudi najbolj pomemben del knjige, recimo zaključek, pa ni 

nujno, da je s tem kršena avtorska pravica.  

Ali bi lahko bil fotokopirani del samostojen izdelek? 

Avtorska dela so zelo različna. Če pogledamo npr. knjigo o umetnosti, je že ena slika 

samostojno avtorsko delo. Ravno tako npr. je v pesniški zbirki ena pesem že samostojno 

avtorsko delo. V določenih primerih bi lahko že izsek bil samostojno avtorsko delo. Verjetno 

pridemo do ugotovitve, da je lahko že ena skopirana stran samostojno avtorsko delo. 

Ugotavljamo, da tudi ta kriterij za nas ni uporaben. 

Ali bi imela knjiga, če iz nje izločimo fotokopirani del, smisel? Ali bi bila lahko knjiga brez 

fotokopiranega dela samostojni izdelek? Kaj ostane od knjige, če iz nje izločimo fotokopirani 

del?  

Ocenjujemo, da je taka presoja nemogoča, ker bi morali poznati vsebino knjige. Od nikogar, ki 

opravlja delo fotokopiranja, ne moremo česa takšnega zahtevati. 

Kvantitativni obseg fotokopiranega dela knjige: 

Kolikšen del knjige je fotokopiran? 

V fotokopirnicah verjetno pride v poštev samo kvantitativni kriterij v primerjavi s celotnim 

delom. Glede kvantitativnega kriterija pa mnenja naših sogovornikov tudi niso povsem 

usklajena. Večina pa se je strinjala s tem, da bi bilo še dovoljeno fotokopirati manjši odstotek 

knjige glede na celoto.  

4.3.4 Končne ugotovitve empirične raziskave 

Namen zaključne projektne naloge je bil postaviti merila za presojo zakonitosti fotokopiranja 

učbenikov in knjig. Analizirali smo zakonodajo in drugo literaturo s področja pravic do 

reproduciranja, v empirični raziskavi pa smo na to temo opravili krajše intervjuje s pristojnimi 

predstavniki institucij s tega področja ter analizirali sodno prakso.  

Navezujoč se na vse zgoraj zapisano ugotavljamo, da ni možno postaviti splošnih kriterijev 

oziroma meril za presojo še dovoljenega obsega fotokopiranja učbenikov in knjig. Teh 

kriterijev nam ni uspelo postaviti s pomočjo analize literature, empirične raziskave, analize 

sodne prakse, meril za ugotavljanje plagiatorstva in meril glede na 46. in 50. čl. ZASP. Menimo, 

da obstaja v primerih, ko ni izpolnjen eden ali več pogojev za prosto privatno reproduciranje iz 

46. in 50. čl. ZASP, velika verjetnost, da je prišlo do kršitve avtorske pravice. Tako menita tudi 

Trampuž in Koren (2008, 9). Vendar pa je presoja o tem, ali je bilo avtorsko delo nedovoljeno 

reproducirano, možna le glede vsakega posameznega avtorskega dela. Zato smo se odpravili v 

nekaj fotokopirnic, da bi izvedeli, kako se tamkajšnji zaposleni pri svojem delu soočajo s tem 
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problemom. Naključno smo obiskali 15 fotokopirnic34 v prestolnici in jih prosili za 

fotokopiranje celotne knjige. Izbrali smo knjigo, kjer je na drugi strani pisalo: »Vse pravice 

pridržane. Prepovedano kopiranje ali razmnoževanje katerega koli dela knjige v kateri koli 

obliki.« V eni fotokopirnici so nas opozorili, da nam po zakonu celotne knjige ne smejo 

fotokopirati, lahko pa nam fotokopirajo do 70 % knjige. V ostalih 14 fotokopirnicah pa nas na 

avtorsko pravico ni opozoril nihče in so nam bili pripravljeni fotokopirati celotno knjigo. 

Glede na vse ugotovljeno ni nič nenavadnega, da lahko pride pri fotokopiranju literature do 

kršenja avtorske pravice. Presenečeni pa smo bili, kako množično prihaja do tako očitnih 

kršitev, kot je fotokopiranje knjig v celotnem obsegu, v kar smo se lahko prepričali tudi sami. 

 

                                                 
34 Seznam obiskanih fotokopirnic se nahaja pri avtorici zaključne projektne naloge. 



36 

5 SKLEP 

V zaključni projektni nalogi smo želeli postaviti merila za presojo zakonitosti fotokopiranja 

učbenikov in knjig. Želeli smo ugotoviti, po kakšnih merilih lahko nekdo, ki dela v 

fotokopirnici, samostojno in pravilno oceni, kolikšen del knjige ali učbenika je še dopustno 

fotokopirati, da pri tem ne bo kršena avtorska pravica. Glavno merilo pri tem sta nam bila 46. 

in 50. čl. ZASP.  

Ugotovili smo, da 50. čl. ZASP določa izrecno izjemo za dovoljeno privatno rabo. Fizična oseba 

lahko fotokopira že objavljeno delo v največ treh izvodih, če to stori za privatno rabo, če 

primerki niso dostopni javnosti in če pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne 

gospodarske koristi. Ne sme fotokopirati knjige v celotnem obsegu, razen če je že najmanj dve 

leti razprodana in ne sme fotokopirati notnih zapisov. Splošna pravila vsebinskih omejitev 

avtorske pravice pa predstavlja 46. čl. ZASP. Obseg take uporabe avtorskih del mora biti 

omejen glede na namen, ki ga je potrebno doseči, mora biti v skladu z dobrimi običaji, ne sme 

nasprotovati običajni uporabi dela in ne sme biti v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi 

interesi avtorja. Vedno in hkrati morajo biti izpolnjeni vsi štirje pogoji.  

Analizirali smo zakonodajo in drugo literaturo glede pravic do reproduciranja, v empirični 

raziskavi smo na to temo opravili krajše intervjuje s predstavniki institucij s tega področja ter 

analizirali sodno prakso. Ugotovili smo, da ne obstajajo splošni kriteriji za presojo še 

dovoljenega obsega fotokopiranja učbenikov in knjig.  Presoja o tem, ali je bilo avtorsko delo 

nedovoljeno reproducirano, je možna le glede vsakega posameznega avtorskega dela.  

Pri naključnem obisku nekaj fotokopirnic v prestolnici pa smo ugotovili tudi, da v 

fotokopirnicah prihaja do tako očitnega kršenja avtorske pravice, kot je fotokopiranje knjig v 

celotnem obsegu.  

Menimo, da spoštovanje avtorske pravice v Sloveniji ni na zadovoljivem nivoju. Vsem se zdi 

samoumevno, da gredo v trgovino po kruh in ga plačajo. Za avtorsko delo pa te samoumevnosti 

ni več; če je le možno, bo veliko državljanov avtorsko delo raje reproduciralo kot pa pošteno 

plačalo (kupilo). Ugotavljamo, da je prav to temeljni problem pri reproduciranju literature v 

praksi. Menimo, da bistvo problema ni v nedefiniranem obsegu še dovoljenega fotokopiranja 

oziroma reprodukcije, pač pa v zavesti potrošnikov, kdaj in ali se knjigo sploh lahko 

reproducira. Ljudem se ne zdi nič narobe, če si knjigo izposodijo in potem fotokopirajo. Iz 

prakse lahko vidimo, da se take stvari množično dogajajo vsak dan. Starši, ki za svoje otroke 

fotokopirajo celotne učbenike v službi, jim s svojim početjem ne dajejo nikakršnega etičnega 

in moralnega zgleda. Vendar pa se dejstva, da je avtorsko delo bilo najprej treba ustvariti, da je 

avtorska pravica premoženjska pravica in da avtor od tega živi, ljudje premalo zavedajo. Zato 

ni presenetljivo, da ti otroci, ko postanejo dijaki in študentje, počnejo isto, saj se jim tako 

ravnanje tako z etičnega kot z moralnega vidika ne zdi sporno.  
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Avtorska pravica lahko pospešuje kreativnost in razširja znanje. Ima tudi nek širši kulturni 

pomen v tem smislu, da je potrebno avtorska dela znati zaščititi, da si jih nihče ne more 

prisvajati, v kolikor ni imenik avtorske pravice. Beremo in uporabljamo jih lahko vsi, ampak 

pod pogoji, ki avtorjem in založnikom omogočajo normalno preživetje in delo. Avtorji, 

založniki in uporabniki tvorijo trikotnik, ki ima v osnovi različne interese. Treba pa je najti 

ravnotežje med pospeševanjem kreativnosti, razširjanjem znanja in ustreznim spoštovanjem 

pravic vseh deležnikov v tem procesu. 

Država je na tem področju zagotovo naredila korak naprej z uvedbo ZASP leta 1995. Vendar 

je v dveh desetletjih tehnologija tako napredovala, da zakonodaja temu le stežka sledi. V sedanji 

digitalni dobi je reproduciranje avtorskih del še toliko lažje, saj svetovni splet to omogoča 

vsakemu povprečnemu uporabniku. Zagotovo bo na tem področju potrebno še veliko dela, saj 

gre za tako pomembno področje, da si država težko privošči, da bi lahko pustila to področje 

neurejeno. Predvsem bo morala urediti avtorske pravice pri uporabi učnih gradiv. Ko bo to 

področje urejeno, nadomestil za fotokopiranje avtorskih del ne bodo plačevale samo 

fotokopirnice, ampak tudi šole, kar bo pomenilo večji del sredstev od vseh pobranih nadomestil. 

Država pa daje občutek, kot da ne želi, ne zmore ali ne zna urediti tega, saj pogajanja na tem 

področju potekajo že vrsto let. 

Menimo, da bi morali spremeniti tudi sistem pobiranja sredstev nadomestil v fotokopirnicah. 

Ob izidu ZASP je v 37. čl. pisalo, da je to »primerno nadomestilo« in se plačuje od vsake 

fotokopije, narejene za prodajo fizičnim osebam. Danes je v tem členu zapisano »pravično 

nadomestilo«, koncept pobiranja nadomestil pa se ni nič spremenil. Če pogledamo samo CC 

licence, ni vsaka fotokopija, ki se fotokopira v okviru privatne rabe, potrebna nadomestila. Da 

bi bili avtorji pravičneje poplačani iz tega nadomestila, bi fotokopirnice lahko vodile evidenco, 

katera avtorska dela so se fotokopirala in bi seznam oddale skupaj z evidenco narejenih 

fotokopij, vendar bi bilo v praksi to verjetno zelo težko izvedljivo, saj bi za zaposlene v 

fotokopirnicah to predstavljalo dodatno delo. 

Po drugi strani pa niti ni nenavadno, da je taka težnja po reproduciranju literature, saj so pri nas 

knjige in učbeniki izredno dragi. Ocenjujemo, da dokler bo razlika v ceni med originalom in 

fotokopijo nekajkratnik, se bo avtorska pravica kršila na ta način. Če bi se cena literature znižala 

na bolj dostopno raven, bi se reproduciranje zunaj obsega dovoljenega reproduciranja po ZASP 

verjetno zelo zmanjšalo. 

K zmanjšanju kršitev avtorske pravice pa bi verjetno prispevalo tudi več nadzora. Odkar je 

stopil v veljavo ZASP do danes, je inšpekcijski organ izvedel samo en nadzor avtorske pravice 

v povezavi s fotokopiranjem avtorskih del v fotokopirnicah. Ugotavljamo, da so organizacije, 

ki so pri nas pristojne za avtorsko in sorodne pravice, v praksi čisto nemočne, saj se je v našem 

primeru pri iskanju meril za presojo zakonitosti fotokopiranja učbenikov in knjig izkazalo, da 

nam niso bile najbolj v pomoč. 
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Menimo, da bi povsod, kjer se opravlja storitev fotokopiranja, moralo biti na vidnem mestu 

opozorilo glede načina reproduciranja gradiva, ki temelji na 50. čl. ZASP. V opozorilu bi 

morale biti napisane tudi sankcije za kršitelje zakona.  

Da je v Sloveniji precej fotokopiranih knjižnih izdaj in učbenikov, je bilo ugotovljeno že pred 

leti. V letu 2001 je zato Odbor za avtorske pravice in bralno kulturo združenja za tisk in medije 

pri GZS pripravil akcijo z naslovom Fotokopirajmo zdravo, s katero so hoteli temeljito 

informirati vse uporabnike fotokopirnih strojev o možnostih fotokopiranja knjig, učbenikov in 

drugih gradiv, kot to določa ZASP. Prepričani so bili, da nedovoljeno fotokopiranje ni namerno 

dejanje, ampak le posledica ne dovolj nazorne obveščenosti. V širši javnosti so želeli ozavestiti 

pomen avtorske pravice (Združenje za tisk in medije pri GZS 2001). Menimo, da bi bilo 

smiselno ponovno vložiti sredstva v izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu avtorske 

pravice in takšno akcijo ponoviti ter jo izvesti tudi v šolah. 

Ali bi takšna akcija kaj bistveno spremenila zavest ljudi o spoštovanju avtorske pravice, je težko 

reči, saj živimo v družbi, ki zasleduje le interes kapitala in ji je, glede na vse slabši življenjski 

standard, bolj kot etičnost in moralnost pomemben zaslužek in se za dosego svojega cilja ne 

ozira na družbena pravila, vrednote in standarde sprejemljivosti. Ljudje bi se morali ravnati po 

etičnih in moralnih vrednotah iz lastnega prepričanja in ne pod prisilo zakona. Eno od meril 

civiliziranosti družbe pa je prav gotovo spoštovanje vseh obstoječih norm, kamor vsekakor 

spada tudi avtorska pravica. 
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