
 
 

    

  številka 7 
januar 2008 

    

Pozdravljeni! Obveščamo vas, da je pred kratkim izšla knjiga Kolektivno upravljanje 
avtorske in sorodnih pravic, ki bi jo morali prebrati (če ne celo imeti) vsi tisti, ki 
se posredno ali neposredno ukvarjajo z glasbo – avtorji, izvajalci, založniki, 
proizvajalci fonogramov – še posebej pa svetniki oz. člani raznih odborov v 
kolektivnih organizacijah in glasbenih sindikatih. 

  

 

  

Gre za prvo monografijo v slovenskem prostoru, ki obravnava kolektivno 
upravljanje. Avtor dr. Miha Trampuž je eden največjih strokovnjakov s tega 
področja.  

Knjiga v trdi vezavi na 288 straneh skozi teorijo in prakso obravnava problematiko 
kolektivnega upravljanja. Je aktualna in podrobno obravnava tako ureditev v 
Sloveniji (upošteva tudi zadnje dopolnitve avtorske zakonodaje iz januarja 2007) 
kakor v Evropski uniji (dokumenti in odločitve Evropskega parlamenta, Evropske 
komisije in Sodišča Evropskih skupnosti). 

Osrednji del knjige je namenjen trenutno zelo aktualnim temam – nadzoru nad 
kolektivnimi organizacijami ter tarifam in sporazumom. Zelo podrobno je 
opisana tudi vloga novega Sveta za avtorsko pravo, ki je kot arbitražno-sodni 
organ prvič uveden v slovensko pravo na tem področju.  
   
V knjigi so objavljeni tudi zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 
16/2007), podzakonski akti in Priporočilo komisije EU. 

Več o knjigi in naročilu najdete na http://www.gvzalozba.si/. 

Toplo priporočamo! 



   

Dovolite, da vam ob tej priložnosti zaželimo srečno in uspešno leto 2008! 

  

 
 

    

    
Zavod IPF je lastnik tega elektronskega sporočila skupaj z morebitnimi priponkami (v nadaljevanju dokument). Dokument je poslovna 
skrivnost zaupne narave in je namenjen samo navedenem naslovniku. Če ste pomotoma prejeli ta dokument, vas prosimo, da takoj 
obvestite pošiljatelja in mu dokument vrnete ter ga uničite. Prepovedna je vsaka nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje in 
razširjanje tega dokumenta, njegovega dela ali vsebine.  
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