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Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je kot zainteresirana
komisija na podlagi 20. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) sprejela
Poročilo
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H) – skrajšani postopek
Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 16. seji 17. 6. 2019
kot zainteresirana komisija obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H), ki ga je v obravnavo v Državni zbor
Vlada predložila po skrajšanem postopku.
Komisija je predlog zakona podprla.
Predlog zakona v slovenski pravni red implementira določbe Direktive (EU) 2017/1564
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o dovoljenih uporabah
določenih del in drugih predmetov, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami,
za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ter spremembe
Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske pravice in sorodnih pravic
v informacijski družbi.
Namen zakona je določiti obvezne in enotne izjeme in omejitve avtorskih in sorodnih
pravic za zagotovitev olajšanega dostopa do objavljenih del za invalide, slepe in
slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja. Nove določbe zakona bodo vsem
invalidom, slepim in slabovidnim osebam ter osebam z drugimi motnjami branja
omogočile in povečale lažji dostop do objavljenih del, varovanih z avtorskimi ali sorodnimi
pravicami, ter dostop do knjig in drugih tiskanih del v izvodih v dostopnih formatih, ki so
prilagojeni za uporabo slepe, slabovidne osebe ali osebe z drugimi motnjami branja, npr. v
brajici, povečanem tisku, zvočni knjigi. Izdelava izvodov v dostopnem formatu bo
omogočena upravičeni osebi ali pooblaščenemu subjektu s sedežem v Evropski uniji,
izmenjava ter razširjanje izvodov v dostopnem formatu na notranjem trgu pa se bo izvajala
prav tako prek pooblaščenih subjektov.
Zakon opredeljuje nove pojme, kot so upravičena oseba, tiskano delo, izvod v dostopnem
formatu in pooblaščeni subjekt, ki so skladni z direktivo, s čimer bo pooblaščenim
subjektom s sedežem v R Sloveniji olajšala izdelavo in izmenjavo izvodov v dostopnem
formatu s pooblaščenimi subjekti v tretjih državah, ki niso članice Evropske unije, so pa
pogodbenice Marakeške pogodbe. Pooblaščeni subjekt je opredeljen kot subjekt, ki
nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do
informacij upravičenim osebam, ali javna ustanova ali nepridobitna organizacija, ki

zagotavlja enake storitve kot eno izmed svojih glavnih dejavnosti, institucionalnih
obveznosti ali del svojega poslanstva v javnem interesu. Ministrstvo, pristojno za kulturo,
bo objavilo okvirni seznam vpisanih pooblaščenih subjektov s sedežem v Republiki
Sloveniji z vsemi spremljajočimi podatki.
Komisija je ugotovila, da je bil rok za implementacijo omenjene direktive v slovenski pravni
red že 11. 10. 2018, zato, in ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona,
je Vlada predlagala, da se predlog zakona sprejme po skrajšanem postopku. Komisija je v
razpravi izpostavila, da so raziskovalci ob podpori ministrstev in inštitutov na tem področju
že razvili nekaj pametnih sistemov, in opozorila, da je treba zlasti pospešiti uresničevanje
omenjenega zakona.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branimir Štrukelj.
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