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Kaj 
je glasbena 

založba (»record 
label« ali »record 

company«)?

Termin v anglo-ameriškem okolju predstavlja 
bodisi samo (blagovno) znamko in njeno 

upravljanje, bodisi zajema še pojem »proizvajalca 
fonogramov«. To je fizična ali pravna oseba, ki 

prevzame pobudo in odgovornost za prvi posnetek 
zvokov neke izvedbe, nadomestek zvokov ali drugih 
zvokov. V tem razširjenem smislu imajo tudi razširjeno 
dejavnosti distribucije in marketinga teh fonogramov. So 

nosilke sorodnih pravic v zvezi s fonogrami in pravic 
industrijske lastnine na znamki. Lahko pa so tudi 

del t. i. glasbenih založnikov (v smislu  anglo-
ameriškega pojma) ali celo skupaj z njimi 

del velikih medijskih korporacij.

Kdo 
je glasbeni 
izvajalec?

Glasbeni izvajalec je pevec, 
glasbenik-instrumentalist ali kdor koli 

drug, ki izvaja glasbena ali z glasbo 
povezana dela. Solist, član skupine, studijski 
glasbenik, dirigent, orkestrski glasbenik, 
ansambel, član folklorne skupine ali 
pevec v zboru – vsi uporabljajo 

delo, ki so ga ustvarili avtorji in 
ga kreativno podajajo na 

edinstven način.

A Kdo je kdo?



Kaj 
je glasbeni 
založniK 
(»music 

publisher«)?

V anglo-ameriškem okolju pod to 
besedo razumemo družbo oz. podjetje, 

ki je nosilec oz. imetnik avtorskih pravic po 
prenosu od avtorjev glasbe in besedil pesmi, 
ki s temi pravicami razpolaga in jih upravlja na 
podlagi pogodb z avtorji (dovoljuje komercialno 

uporabo, pobira zbrana nadomestila pri 
kolektivnih organizacijah, deli nadomestila 

avtorjem itd…).Na kratko, so 
zastopniki glasbenih avtorjev.

Kdo 
je avtor? 

Avtor je fizična oseba, ki je 
ustvarila avtorsko delo. Avtor je torej 

ustvarjalec, ki individualno intelektualno 
ustvari navzven izraženo delo s področja 

književnosti, znanosti in umetnosti. Za avtorja 
velja domneva, da je avtor tisti, katerega ime, 
psevdonim ali znak je na običajen način naveden 
na avtorskem delu ali pri objavi dela – seveda 
dokler se ne dokaže nasprotno. Med avtorska 

dela, kakor določa Zakon o avtorski 
in sorodnih pravicah, sodijo tudi 

glasbena dela z besedilom ali 
brez ter audiovizualna 

dela.



sorodne 
pravice

Sorodne pravice so 
avtorski podobne pravice 

in pripadajo tistim, ki dejansko 
javnosti omogočajo  da se seznani 

z avtorskimi deli. To so na glasbenem 
področju primarno glasbeni izvajalci, ki 

delo poustvarijo, in proizvajalci fonogramov, 
pa tudi radijske in televizijske organizacije ter filmski 
producenti. Pravice izvajalca in proizvajalca 

fonogramov trajajo 50 let od datuma prve 
izvedbe, prve izdaje ali prve priobčitve 

javnosti. Z njimi si imetniki zagotovijo 
vir prihodkov za svoje delo.

B Moje pravice

zgodovina  
sorodnih 

pravic

Pojem sorodne pravice, ki obsega 
pravice glasbenih izvajalcev in proizvajalcev 

fonogramov, je bil prvič priznan leta 1961 
z Rimsko konvencijo. Po več kot 30 letih je 
Slovenija dokument sprejela v nacionalno 
zakonodajo, pravice izvajalcev in 

proizvajalcev fonogramov pa uzakonila 
leta 1995, ko je bil sprejet Zakon o 

avtorski in sorodnih pravicah 
(ZASP).



KaKšne 
pravice 

mi pripadajo 
Kot glasbenemu 

izvajalcu?
Sorodne pravice vključujejo moralne 
pravice in materialne pravice 
oziroma pravice do nadomestila za 

uporabo varovanih del - izvedb. 

  
AVTORSKA 

pRAVicA izvajalca 
je pravica, da se pri objavi 

izvedbe navede njegovo 
ime ali katera druga njegova 

oznaka in da ima pravico upreti se 
skazitvi in vsakemu drugemu posegu 
v njegovo izvedbo ali vsaki uporabi 
njegove izvedbe, če bi ta poseg ali 

ta uporaba lahko škodila njegovi 
osebnosti. Moralne pravice so 

neprenosljive.

Izvajalci 
in proizvajalci 

fonogramov imajo izključne 
mATeRiAlne pRAVice (npr. 

reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem 
in dajanja na voljo svojih fonogramov (z izvedbo)) 

in pravico do nadomestila pri javni priobčitvi 
fonograma. Pripada jim nadomestilo za uporabo  
komercialno izdanih fonogramov s posnetimi izvedbami 
v netelesnih oblikah (t. i. priobčitev javnosti, na primer s 
tehničnimi sredstvi - po radiu ali televiziji, preko spleta 
itd…),. Ta pravica do nadomestila za javno priobčitev 

fonogramov se po zakonu lahko uveljavlja le 
kolektivno, zato v imenu vseh glasbenih 

izvajalcev in proizvajalcev fonogramov 
nadomestila od uporabnikov v 

Sloveniji zbira IPF.



mATeRiAlnA 
AVTORSKA 
pRAVicA 

daje avtorju monopol nad 
posameznimi oblikami izkoriščanja 

avtorskega dela (pravica do 
reprodukcije, pravica do javnega 
izvajanja itd.). V zadnjem času se materialna 
avtorska pravica ne nanaša več zgolj na 
izkoriščanje avtorskega dela, ampak 

tudi na določene oblike razpolaganja 
s primerki avtorskega dela 

(pravica distribuiranja, pravic 
dajanja v najem).

 

AVTORSKA 
pRAVicA 

je skupen izraz za številna upravičenja, ki avtorju 
zagotavljajo uresničevanje premoženjskih (materialnih) 
in osebnih (moralnih) interesov v zvezi z izkoriščanjem 
avtorskega dela. Delimo jih na materialne avtorske 
pravice, moralne avtorske pravice in druge pravice 
avtorja. Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi 

same stvaritve dela, zato ni potreben noben 
postopek, da bi bilo delo avtorskopravno 

varovano. Avtorska pravica traja za 
avtorjevega življenja in 70 let 

po njegovi smrti.

KaKšne 
pravice 

mi pripadajo 
napram založbi?

Izvajalci in avtorji svoje pravice z 
založbami ponavadi urejajo individualno. Z 
njimi sklenejo pogodbe, ki urejajo področja 
prenosa pravic, čas trajanja prenos, kakor 
tudi vse druge obveznosti in bonuse, ki jih 

prinaša sodelovanje v glasbeni industriji 
(število plošč, ki jih bodo izdali, 

koncertne turneje, marketinško 
podporo …).



mORAlnA 
AVTORSKA 
pRAVicA 

predstavlja duhovno vez 
med avtorjem in njegovim 

delom. Moralna avtorska pravica 
zagotavljaja avtorju uresničevanje 
moralnih interesov v zvezi z njegovim delom, tudi 
če je pravico do izkoriščanja dela prenesel na drugo 
osebo. S pomočjo moralne avtorske pravice bo 

avtor lahko zahteval, da se na vsakem primerku 
avtorskega dela ali ob vsaki javni priobčitvi 

avtorskega dela navede njegovo ime, 
se uprl skazitvi ali okrnitvi 

svojega dela itd.

Poleg materialne 
avtorske pravice obstajajo 

še premoženjska 
upravičenja, ki niso 
monopolne narave, temveč 
avtorju zagotavljajo zgolj denarno 
nadomestilo (sledna pravica, pravica 

javnega posojanja) ali kak 
drug premoženjski interes 

(pravica dostopa).



AipA 
 

(Zavod za 
uveljavljanje pravic avtorjev, 

izvajalcev in producentov avdiovizualnih del 
Slovenije) je kolektivna organizacija, ki uveljavlja 

nekatere pravice ustvarjalcev avdiovizualnih del, 
med katere sodijo tudi kratki glasbeni videofilmi (t.i. 
videospoti). V avdiovizualnih delih se pojavlja glasba 
v dveh oblikah: kot soavtorski segment (filmska 
glasba), ki ga ščiti AIPA, in kot segment avtorskega 

prispevka (t. i. glasbene podlage oz. nenaročena 
glasba), kar pa ščiti SAZAZ.

www.aipa.si

ipF 

(Zavod za uveljavljanje pravic 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov 

Slovenije) kolektivno uveljavlja in ščiti 
pravice domačih izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov ter pravice tujih izvajalcev in 
proizvajalcev fonogramov, katerih dela se 
javno priobčujejo na območju Republike 

Slovenije. 

www.ipf.si

zaščita 
mojega 
dela v 

sloveniji



SAZAS 

(Združenje skladateljev, avtorjev 
in založnikov za zaščito avtorskih 

pravic Slovenije) je organizacija za 
kolektivno zaščito glasbenih 

avtorskih pravic. 

www.sazas.org

URAd ZA 
inTeleKTUAlnO 

lASTninO RepUbliKe 
slovenije 

bdi nad uresničevanjem določil 
zakonodaje in aktov s področja 

intelektualne lastnine, kamor 
sodijo tudi avtorska 

in njej sorodne 
pravice.

miniSTRSTVO 
ZA gOSpOdARSKi 

razvoj in 
tehnologijo republike 

slovenije – 

Direktorat za notranji trg je glavni sogovornik 
glasbenikov pri pripravi strateških dokumentov, 
kot so zakoni, ki vplivajo na uresničevanje 
pravic, povezanih z intelektualnim delom. 

Tako direktorat s svojim delom in vizijo 
določa pomemben okvir in pot 

razvoja glasbene industrije.



C Sindikati  glasbenikov  v  Sloveniji

Sindikalna 
konferenca GLOSA-

SKG (članica mednarodne zveze 
FIM - Fédération Internationale 
des Musiciens) združuje glasbene 
sindikate Sindikat Glosa Slovenske 

filharmonije, Sindikat Glosa SNG Maribor, 
Sindikat Glosa SNG Opera in balet Ljubljana, 

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV in  
Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije. Med 

več kot 800 člani so najuglednejši slovenski 
avtorji, izvajalci in samozaposleni 

glasbeniki. So del sindikata GLOSA, 
ki združuje več kot 4500 
zaposlenih in samozaposlenih 
ustvarjalcev na področju 

kulture.

glosa 
sKg

glosa SKg
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana

www.sindikat-glosa.si
info@glosa-skg.si

Predsednik: 
mag. Andrej Sraka



Sindikati  glasbenikov  v  Sloveniji Slovenija 
je pravna država, 

ki ima temeljne pravice 
in svoboščine zapisane v 
ustavi in drugih zakonskih aktih. 

Poslanstvo delovanja ZSVGS je 
zagotavljanje teh pravic vsem slovenskim 

glasbenikom in ozaveščanje vsakega slovenskega 
glasbenika o pomembnosti in prednosti kolektivnega 
zastopanja in uveljavljanja sindikalnih pravic 
posameznikov, ki jih bo nudila ZSVGS, ter urejanje 

pogojev za nemoteno razvojno in izvajalsko delo 
vseh glasbenikov in vseh, ki so 

udeleženi in sodelujejo v 
tem poslu.

ZSVgS 
Hrib 8a, 1241 Kamnik, 

www.zsvgs.net,
info@zsvgs.net,
m: 040 292 000

Predsednik: 
Dušan Zore

Zsvgs

V Sloveniji 
delujejo še drugi 

sindikati in združenja, ki 
združujejo z glasbo povezane 
avtorje, izvajalce in druge, kot 
so npr: SGS, RTV SLO, 

Filharmonija, SUGU.
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