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JAVNO PREDVAJANJE GLASBE V PRODAJALNAH 
 
 
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE ZBIRA NEZAVEZUJOČE PONUDBE PONUDNIKOV GLEDE 

IZVAJANJA 10. ČLENA ZKUASP - IZJEMA GLEDE OBVEZNEGA KOLEKTIVNEGA UPRAVLJANJA1 

 

V primeru javnega predvajanja glasbe je v Sloveniji zakonsko2 predpisano obvezno kolektivno upravljanje 

avtorske in sorodnih pravic preko kolektivnih organizacij. 

 

Nov Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (UL RS št. 63/2016, v nadaljevanju: 

ZKUASP) pa je imetnikom materialnih avtorskih in sorodnih pravic prinesel možnost individualnega 

upravljanja tudi v primeru javnega predvajanja določenega fonograma.  

 

V okviru 10. člena ZKUASP je na novo določena izjema od obveznega kolektivnega upravljanja na način 

opisan v 2. točki 1. odstavka 10. člena ZKUASP3. V praksi navedena določba omogoča, da uporabnik 

in imetnik pravic4 ob upoštevanju 10. člena ZKUASP sama uredita avtorsko in sorodne pravice za javno 

predvajanje določenega dela s fonogramom brez kolektivnih organizacij.  

 

Glede na to, da gre v primeru navedene izjeme v slovenskem prostoru za novost, Trgovinska zbornica 

Slovenije zbira informativne, nezavezujoče ponudbe ponudnikov, ki lahko ponudijo glasbena dela, katera 

izpolnjujejo pogoje po 2. točki 1. odstavka 10. člena ZKUASP, za namen predvajanja v trgovinski 

dejavnosti. Ponudba naj vsebuje število glasbenih del, vključenih v ponudbo; zvrst glasbe; cena. 

 

Rok za sprejemanje nezavezujočih ponudb ponudnikov je do vključno 15. 3. 2019 na naslov:  

 

Trgovinska zbornica Slovenije  

S pripisom: Nezavezujoča ponudba glede izvajanja 10. člena ZKUASP 

Dimičeva 13, Ljubljana 

info@tzslo.si  

                                                 
1 Namen te objave je izključno zbiranje informativnih ponudb z namenom pregleda stanja na trgu, in je za TZS v celoti 

nezavezujoče 
2 Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, UL RS št. 63/2016 (ZKUASP) 
3 10. člen (izjeme od obveznega kolektivnega upravljanja) 

(1) Ne glede na prejšnji člen lahko imetnik pravic individualno upravlja: 
1. pravice iz 1. točke prejšnjega člena, če je na vseh delih, ki so izvajana na določeni prireditvi, glavni izvajalec 

hkrati tudi imetnik teh pravic in 
2. pravico javnega predvajanja določenega neodrskega glasbenega dela z določenim fonogramom 

(28. člen ZASP), če je imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic za ta način uporabe. 
 
4 V skladu s 3. členom ZKUASP je imetnik pravic avtor, izvajalec, proizvajalec fonograma, filmski producent, RTV 
organizacija, založnik, izdelovalec  podatkovnih baz in vsaka druga oseba, razen kolektivne organizacije, na katero so 
bile z zakonom, pogodbo ali drugim pravnim poslom prenesene posamične materialne avtorske pravice in druge 
pravice avtorja ali sodne pravice, ali ki je na podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla ali zakona upravičena do 
avtorskega honorarja.  
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