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vaš in naš eho

prihodnost 
bo zanimiva

Cenjene bralke, spoštovani bralci,

pred vami je prva številka časopisa eho, namenjenega upravičencem Zavoda 
ipf in splošni javnosti. kot je razvidno iz imena, časopis predstavlja odmev 
na dogajanja, povezana z delovanjem Zavoda ipf ter njegovih upravičencev 
doma in po svetu. Časopis bo predvidoma izhajal dvakrat na leto in bo zaje-
mal vse aktualne teme in dogajanja v tem obdobju. trudili se bomo, da bomo 
informativni in izobraževalni ter da bo naš glas dosegel kar se da širok odmev.

ker je eho časopis nas vseh, želimo, da čim več vsebin predlagate in dodate 
bralci. Zato vas pozivamo k sodelovanju: pošljite nam vaše ideje, predloge, 
besedila, fotografije, predloge za imena rubrik, itd. dobrodošli tudi, da 
stopite med stalne kolumniste ali urednike časopisa eho. prvi časopis smo 
zmogli sami, pri naslednjih pa si želimo skupinskega ustvarjanja!

prijetno branje vam želi uredniški odbor eho,
info@zavod-ipf.si 

v tem trenutku povsod po svetu poteka veliko polemik zaradi novih nači-
nov uporabe zaščitenih del, ki so jih omogočili novi mediji, predvsem pa 
digitalna oblika in moderni komunikacijski kanali (internet). težnje evrop-
ske komisije so predvsem v oblikovanju konkurenčnih modelov kolektivnih 
organizacij z namenom lažjega sklepanja pogodb z imetniki pravic (t.i. one-
stop shop), posledično pa tudi konkurenca med katalogi zaščitenih del in s 
tem znižanje cen za uporabo zaščitenega repertoarja. na spremembe se je 
zato treba pripraviti – tudi imetniki pravic se bomo mogli spoprijeti z aktu-
alnimi izzivi. tu sklicevanje na zastarele modele žal ne bo pomagalo. tudi za 
slovenijo in slovenske avtorje, izvajalce in proizvajalce fonogramov bo treba 
najti ustrezne odgovore na obstoječe izzive, ki se dotikajo predvsem jezika in 
s tem povezanega specifično majhnega trga.

menim, da kolektivna organizacija dela dobro, ko je ne opaziš preveč, čutiš 
pa njene učinke. seveda mora to delovanje potekati v najboljši meri, pred-
vsem za dobro svojih članov, upravičencev in imetnikov pravic, neodvisno 
od politike. eden od pomembnih postulatov našega dela ostajajo vnaprej 
določena in objavljena pravila delitve zbranih nadomestil, skladno z dejan-
sko uporabo zaščitenih del imetnikov pravic, ter nearbitrarnost delovanja in 
poslovanja, tako z vidika upravičencev kakor tudi uporabnikov. 

glasba ne raste na drevesu, ni brezplačna, ima svojo ceno, vrednost, to pa v 
skladu z naravo pravic, ki so zasebna lastnina, postavlja lastnik. uporabniki 
pa morajo imeti možnost izbire, ali bodo glasbo uporabljali pod  pogoji, kot 
jih postavi njihov lastnik, ali ne. trg v končni fazi vedno sam uravna ceno 
dobrin glede na ponudbo in povpraševanje in pri glasbi z vidika kolektivne 
zaščite ni nič drugače. Zdi se mi tako nujno tudi prosto oblikovanje cen in 
tarif za uporabo del s strani imetnikov pravic. glasba je dobrina, brez katere 
ne gre – za nekatere sprostitev in zabava, drugim nuja in osnovno sredstvo, 
tretjim pa način življenja in sredstvo preživetja. naša prihodnost bo torej še 
zanimiva – želim si, da v pozitivnem smislu.

boštjan dermol,
predsednik Sveta Zavoda IPF



Direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik je konec 
minulega leta prejel ponovno zaupanje za vo-
denje strokovnih služb zavoda. Če se je večina 
energije v preteklosti zlivala v pozicioniranje 
in zaznavanje sorodnih pravic, so danes pred 
kolektivnimi organizacijami novi izzivi. Upo-
rabili smo retrovizor in pogledali v preteklost, 
z daljnogledom pa v prihodnost.

Konec leta ste prejeli ponovno zaupni-
co članov Sveta Zavoda IPF, saj ste bili 
kot direktor ponovno imenovani za 
novo mandatno obdobje. Katere so ti-
ste prelomnice, ki so po vašem mnenju 
najbolj prispevale k temu?

»od l. 2006 dalje je bilo ključnih trenutkov kar nekaj. 
Še posebej bi izpostavil prve delitve, sprejem v sve-
tovne in evropske krovne organizacije, sedež Zavoda 
ipf v upravnem odboru svetovnega združenja ko-
lektivnih organizacij, izvajanje zbiranja nadomestil iz 
naslova privatnega reproduciranja, podpis pogodbe 
o sodelovanju med Zavodom ipf in Zavodom aipa, 
pomoč drugim kolektivnim organizacijam pri vzpo-
stavljanju dobrega sistema uveljavljanja, strokovno 
sodelovanje z uradi za intelektualno lastnino, tako 
doma kot v srbiji, makedoniji in še bi lahko našte-
vali. Zavod ipf je zagotovo veliko pridobil tudi na 
prepoznavnosti v skupnem evropskem prostoru, saj 
smo aktivni člani združenj scapr, aepo-arts in 
ifpi. vsekakor naši člani vedo, kaj je naša naloga in 
poslanstvo in kako oboje izpolnjujemo. se pa ne sle-
pim, da nas čaka še veliko dela.«

Pomemben korak naprej je bil narejen 
tudi v dostopnosti vašega dela.

»Če pogledam v retrovizor, je bila zagotovo prelo-
mnica tudi vzpostavitev našega sistema admiss, ki 
je reprezentativen primer dobre prakse, kako upo-
rabniku omogočiti vpogled v njegove pravice in s 
katerim smo navdušili že marsikoga tudi izven meja. 
vsekakor je treba izpostaviti tudi mnoge, mogoče ne 
tako vidne, a vseeno pomembne, bitke, ki jih celotna 
ekipa zavoda s svetom zavoda na čelu vsakodnevno 
bije v imenu svojih članov, predvsem pa za njih, če-
prav nekateri danes, po vseh teh letih, še vedno ne 
razumejo pojma sorodnih pravic in ne razumejo ne 
principov ne vzvodov kolektivnega uveljavljanja.«

Če vas vprašamo po tolikokrat omenjeni 

transparentnosti in zakonitosti Zavoda 
IPF, kaj odgovorite?

»nikakor ne morem mimo madežev, ki jih nekateri 
želijo neupravičeno pustiti na naši organizaciji. Če 
kdo, potem lahko kot direktor strokovne službe vsak 
trenutek izvajalcu pogledam v oči, saj naši izplačani 
zneski, ki jih prejmejo upravičenci,odražajo realna 
nadomestila za povsem realen in transparenten ob-
seg predvajanj. v tem procesu se zaposleni v Zavo-
du ipf kot tisti, ki izvajamo sklepe skupščin in sveta 
zavoda, distanciramo od politike všečnosti. naša 
glavna skrb in vodilo je zagotavljanje kot prvo near-
bitrarnosti in kot drugo zagotavljanje, da so s pravili 
delitve upravičenci seznanjeni vnaprej – tako, kot to 
predvideva zakon in ne šele recimo pod kakšno temo 
znotraj točke razno na sami seji skupščine. mogoče 
peščici res ni všeč, da vsak upravičenec prejme toč-
no toliko, kolikor je bilo zbranega v njegovem ime-
nu oziroma na podlagi prijavljene uporabe njegovih 
varovanih del. vendar drugače – če želimo delovati 
zakonito – ne gre in zakonitost delovanja je v Zavodu 
ipf na prvem mestu.« 

Zakonitost v tem primeru ne more brez 
transparentnosti. V Zavodu IPF ste jima 
dodali še dostopnost.

»vsekakor je izjemno pomembno, da lahko naši 
člani vsak trenutek v spletni aplikaciji admiss do-
bijo popoln vpogled v prijavo dela, preglednejše in 
vsebinsko obsežnejše obračunske podatke in celo 
možnost pregleda vseh predvajanj izvedb za posa-
mezno izvedbo in vseh izvedb po posameznih izva-
jalcih. na našo transparentnost in pravičnost do vseh 
kaže tudi dejstvo, da se v Zavod ipf lahko kadarkoli 
včlani katerikoli imetnik sorodnih pravic, prav tako 
so na naše skupščine vedno vabljeni vsi člani in tudi 
vsi lahko glasujejo. na spletu imamo za razliko od 
ostalih kolektivnih organizacij že več let objavljene 
tudi vse zapisnike vseh sej vseh organov za vsa leta 
poslovanja ter vse sporazume z reprezentativnimi 
skupinami uporabnikov, tako da lahko tudi zavezan-
ci 'preverjajo', ali delujemo v skladu z Zasp.«

Kaj čaka IPF in kolektivne organizacije 
nasploh v prihodnosti?

»naš primarni cilj je povečati zbrana sredstva in tako 
omogočiti našim članom višja izplačila. kot eno na-
joptimalnejših rešitev za tako velik oz. majhen trg,  

kot je slovenija, zato vidim združevanje kolektivnih 
organizacij. Zato mora biti temeljni cilj – pa ne samo 
moj oz. cilj Zavoda ipf, temveč vseh glasbenikov – 
povezovanje strokovnih služb.« 

In kako to doseči?

»sedaj imamo že leta podvojeno npr. terensko in 
pravno službo, fakturiranje, računovodstvo, obdela-
vo sporedov predvajanih del in še bi lahko naštevali. 
tako da rezerve zagotovo obstajajo in na nas je, da 
besede udejanjimo. Zavod ipf je to, da se vendarle 
da kaj premakniti v smeri združevanja, prvi pokazal 
s sodelovanjem z Zavodom aipa, kjer je storjen šele 
prvi korak, oboji pa imamo še veliko idej. pomem-
ben izziv za nas je tudi digitalna pravica oz. pravice, 
izhajajoče iz del, ki se tako ali drugače pretakajo po 
internetu. Zagotovo je na mestu vprašanje, ali zako-
nodaja sledi razvoju. odgovor je marsikomu jasen in 
prav gotovo bi tudi tu morali prav vsi imetniki pravic 
stopiti skupaj – pa naj gre za literarne ali glasbene za-
ložnike, filmske producente, avtorje glasbe, režiserje, 
scenariste ali pa igralce in izvajalce. neenotni namreč 
izgubljamo vsi!«

»neenotni izgubljamo vsi!«

| ehov intervju

gregor Štibernik
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predstavitev Zavoda ipf

| vaš Zavod ipf

poslanstvo
s strokovnostjo, procesno odličnostjo in osvešča-
njem upravičencev, uporabnikov ter širše javnosti 
pripomoči k razumevanju pomena glasbe ter tako 
dvigniti raven spoštovanja pravic intelektualne la-
stnine in procesa ustvarjanja glasbe. naša dolžnost 
je, da zapisane pravice uveljavljamo z ustrezno in-
frastrukturo in primernimi mehanizmi.

Do imetnikov pravic:
naše poslanstvo je zbirati nadomestila in jih s čim 
manjšimi stroški v čim krajšem času razdeliti ime-
tnikom pravic. 

Do uporabnikov:
ozaveščati o pomenu glasbe in intelektualne la-
stnine ter doseči ustrezne dogovore v prid tako 
uporabnikom kot tudi imetnikom pravic.

vizija
Zavod ipf bomo iz uspešne, dinamične in učin-
kovite kolektivne organizacije v sloveniji razvili 
tako, da bo s prenosom strokovnosti in procesne 
odličnosti postavljala mejnike razvoja v uvelja-
vljanju avtorske in sorodnih pravic širše v regiji.

vrednote
Kredibilnost
strokovnost in kreativnost sta temeljna gradnika 
naše poslovne odličnosti.

Odgovornost 
odgovorno udejanjamo poslanstvo in vizijo  
Zavoda ipf.

Spoštovanje  
s pripadnostjo, potrpežljivostjo in s strpnostjo gra-
dimo dolgoročne odnose med zaposlenimi, upravi-
čenci, uporabniki, zunanjimi sodelavci in poslovni-
mi partnerji.

 
 
Svet Zavoda IPF
svet Zavoda ipf v skladu s statutom in drugimi 
akti sprejema tarife, predlaga spremembe statuta, 
sprejema druge splošne akte Zavoda ipf, sprejema 
program dela, delovni in finančni načrt, potrjuje 
zaključne račune, sprejema sistematizacijo delov-
nih mest, opravlja nadzor nad upravljanjem in 
poslovanjem Zavoda ipf, imenuje in razrešuje di-
rektorja Zavoda ipf, posreduje mnenja in predlo-
ge glede posameznih zadev direktorju ter odloča o 
ugovorih zoper odločitve direktorja.

Člani sveta Zavoda ipf so:

•	 boštjan dermol   
(predsednik skupščine izvajalcev in predsednik 
sveta Zavoda ipf), 

•	 boštjan menart    
(predsednik skupščine proizvajalcev in pod-
predsednik sveta Zavoda ipf), 

•	 darjo rot   
(podpredsednik skupščine proizvajalcev fono-
gramov),

•	 rok terkaj   
(podpredsednik skupščine izvajalcev),

•	 goran lisica   
(član skupščine proizvajalcev fonogramov),

•	 rok ferengja   
(član skupščine izvajalcev). 

Strokovni svet Zavoda IPF
strokovni svet Zavoda ipf je svetovalno telo, ki 
nadzoruje zakonitost in skladnost delovanja orga-
nov Zavoda ipf ter s strokovnimi nasveti poma-
ga pri reševanju težav, na katere lahko pri opra-
vljanju dela naletijo člani organov Zavoda ipf ali 
strokovne službe Zavoda ipf. je tudi razsodnik v 
morebitnih sporih med organi Zavoda ipf, člani 
skupščine ali člani obeh skupščin.

Člani strokovnega sveta Zavoda ipf so:

•	 davorin petrič  
(predsednik strokovnega sveta Zavoda ipf)

•	 saša lušić   
(podpredsednik strokovnega sveta Zavoda 
ipf)

•	 marko stopar  
(član)

•	 nevenka richter peče   
(član)

•	 borut Činč   
(član)

•	 mag. andrej sraka   
(član)

•	 mag. simon bračun   
(zunanji član)

•	 branko jahn   
(zunanji član)

Direktor
organizira in vodi delo Zavoda ipf, ga predstavlja 
in zastopa ter odgovarja za njegovo zakonitost de-
lovanja.

Strokovne službe
strokovna služba Zavoda ipf je organizirana v 
treh oddelkih: percepcija, reparticija in računo-
vodstvo/knjigovodstvo. oddelki so oblikovani po 
posameznih zaokroženih delovnih področjih. Za-
vod ipf kakovostno in suvereno opravlja svoje na-
loge, skrbi za permanentno izobraževanje zaposle-
nih na področjih ekonomije, prava in informatike 
v povezavi z glasbeno-založniško dejavnostjo. de-
lovno področje Zavoda ipf zahteva visoko stro-
kovne kadre, ki morajo poleg ekonomsko-pravnih 
znanj ter znanja s področja domače zakonodaje in 
glasbenega trga poznati in spremljati tudi tujo za-
konodajo in področje sorodnih pravic predvsem v 
sosednjih državah ter tudi v evropski uniji.

Interno računovodstvo 
oddelek internega računovodstva Zavoda ipf je 
skrbnik upravljanja saldakontov kupcev/dobavite-
ljev in je odgovoren za poslovanje z e-bančništvom,  
vodenje gotovinske blagajne, pripravo podatkov za 
plače in druga izplačila ter poročanje vodstvu. 

narava dela oddelka zahteva sprotno, vestno in 
natančno opravljanje delovnih nalog.

vodstvo in službe Zavoda ipf
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oddelek za knjigovodstvo in računovodstvo vodi 
Tanja Narat.

Percepcija
v oddelku percepcije malih uporabnikov skrbimo 
za področje poslovnih odnosov s ti. »malimi upo-
rabniki« (gostinci, trgovci, frizerji, kozmetičarji, 
hotelirji, lastniki obrtnih delavnic itd.). delo se-
stoji iz osveščanja in ozaveščanja javnosti, zaznave 
uporabe glasbe na terenu, sklepanja pogodb, nad-
zora nad izpolnjevanjem obveznosti in sklepanja 
sporazumov z reprezentativnimi združenji. pri 
delu sodelujemo z ostalimi oddelki zavoda ter zu-
nanjimi sodelavci, s katerimi koordinirano opra-
vljamo določene dele delovnega postopka.

percepcija ugotavlja obseg in način uporabe va-
rovanih del v radiodifuzni dejavnosti in skupaj z 
reprezentativnimi skupinami uporabnikov sou-
stvarja pogoje uporabe.

cilj oddelka je jasna, primerna tarifa, ki predsta-
vlja ravnovesje med pričakovanji uporabnika in 
imetnika pravic.

Za področje percepcije malih uporabnikov je za-
dolžen Miha Šinkovec, za percepcijo na področju 
radiodifuzije, radiodifuzne retransmisije, priredi-
tev in novih tehnologij pa Nataša Požarnik.

Reparticija
oddelek za reparticijo upravičencem prek svojih 
aplikacij in storitev kakovostno, hitro in pregledno 
uveljavlja njihove pravice. oddelek sproti obdeluje 
vhodne podatke (prijava upravičencev, prijava po-
snetih izvedb pri katerih upravičenci sodelujejo, za 
potrebe obračuna in poračunov analizira podatke 
o javni priobčitvi fonogramov) in jih za doseganje 
največje možne transparentnosti daje upravičen-
cem na vpogled prek spletne aplikacije admiss.

Za področje reparticije je zadolžen Viljem Marjan 
Hribar. 

V prizadevanjih po čim večji preglednosti delo-
vanja in po največji učinkovitosti kolektivnega 
uveljavljanja sorodnih pravic upravičencev na 
spletnih straneh Zavoda IPF zainteresirani jav-
nosti, predvsem pa uporabnikom in upravičen-
cem, ponujamo vse podatke, ki so ključni za naše 
delovanje in za vašo informiranost. Ker je stran 
izjemno bogata s podatki in dokumenti, vam po-
dajamo pregled, kaj vse je vam – upravičencem, 
na voljo in dosegljivo le z nekaj kliki:

Letna poročila in načrti
so ključni dokumenti, iz katerih je razvidno naše 
poslovanje in usmeritve za delo v tekočem letu.
www.zavod-ipf.si/sl/strani/Zavod-ipf/dokumenti/
porocila-in-nacrti/porocila-in-nacrti.aspx  

Zapisniki sej Sveta in Strokovnega sveta
kot edina kolektivna organizacija pri nas imamo 
za prav vsa leta našega poslovanj objavljene zapi-
snike sej sveta in strokovnega sveta, saj lahko le 
tako upravičenci ocenjujete delo izvoljenih pred-
stavnikov v navedenih organih.
www.zavod-ipf.si/sl/strani/Zavod-ipf/dokumenti/
zapisniki-sej-sveta-zavoda-ipf-in-strokovnega-
sveta-zavoda-ipf.aspx 

Zapisniki sej skupščin
na spletu imamo objavljene tudi vse zapisnike 
rednih in izrednih sej skupščin izvajalcev in skup-
ščin proizvajalcev fonogramov. tako lahko upra-
vičenci laže spremljate kontinuiteto in razvoj za-
voda ter ga primerjate in vrednotite skozi prizmo 
sprejetih odločitev članov in smernic, določenih 
na sejah skupščin.
www.zavod-ipf.si/sl/strani/Zavod-ipf/dokumenti/
zapisniki-sejin-skupscin.aspx  

Vse, kar potrebujete za prijavo
izvajalcem in proizvajalcem fonogramov so na 
voljo obrazci (pooblastila) za posredovanje po-
datkov pa tudi obrazci za prijavo neprijavljenega 
repertoarja. v pomoč pri izpolnjevanju bodo prav 
gotovo prišla jasna navodila. v pomembno pomoč 
pri tem je portal neprijavljenega repertoarja, ki ga 
lahko sami prijavite, če ste upravičenci pri najde-
nih neprijavljenih izvedbah. 
izvajalci: www.zavod-ipf.si/sl/strani/izvajalci/
kako-se-vclaniti/kako-se-vclaniti.aspx 
proizvajalci fonogramov: www.zavod-ipf.si/sl/
strani/proizvajalci-fonogramov/kako-se-vclaniti/
kako-se-vclaniti.aspx 

Še posebej izpostavljamo Administrativne spletne
strani (ADMISS). tu so vam na voljo podatki o 
prijavljenih izvedbah (možen je izpis posameznih 
prijavljenih izvedb), lahko si ogledate svoje matične 
podatke in tudi seznam izvedb, pri katerih ste upra-
vičenci. v zavihku »obračunski podatki« si lahko 
ogledate podatke o opravljenih obračunih in po-
računih z datumi izplačil nadomestil. vsem upra-
vičencem so na ogled tudi sporedi predvajanih del, 
kjer so na voljo podatki o številu predvajanj za po-
samezno izvedbo v sumarni obliki in po posameznih 
radijskih postajah. Člani katere od skupščin si lahko 
na admiss-u ogledate tudi seznam članov posame-
znih skupščin. tisti upravičenci, ki najdete »svoje« iz-
vedbe na seznamu neprijavljenega repertoarja, pa jih 
lahko s pomočjo elektronskega obrazca tudi prijavite.
admiss.zavod-ipf.si/

Če imate kakršnekoli konstruktivne predloge za 
morebitne izboljšave in dopolnitve spletnega mesta, 
nam jih vedno lahko sporočite na info@zavod-ipf.si. 

Kaj je Zavod IPF?
video odgovor poiščite na
www.zavodipf.si/ipf_tv.php 

naša spletna stran
- bogastvo uporabnih podatkov
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admiss
na spletu do vseh podatkov o pravicah in prejemkih
Naše Administrativne spletne strani (ADMISS) 
so pred kratkim doživele pomembno vsebinsko 
prenovo. Bistvene novosti so možnost vpogleda 
v polno prijavo dela, kjer je posameznik izva-
jalec ali upravičenec, preglednejši in vsebinsko 
obsežnejši obračunski podatki, možnost pregle-
da predvajanj izvedb po posameznih izvajalcih 
in možnost izpolnjevanja obrazcev za prijave 
posnetih izvedb v elektronski obliki. Zavod IPF 
je tako vsakemu upravičencu omogočil, da lah-
ko kadarkoli dostopa do vseh podatkov, iz kate-
rih izhajajo njegove pravice in prejemki.

vsak izvajalec ima možnost vpogleda v polno 
prijavo dela, pri katerem sodeluje kot izvajalec ali 
upravičenec. s klikom na ikono Prijavljena dela 
člana in s klikom na Kot izvajalca ali Kot upravi-
čenca po izvajalcu se odpre seznam del, pri kate-
rih je prijavljen. s klikom na izvedbo v stolpcu Na-
ziv dela se odpre pregled prijave izbranega dela.

dopolnili smo funkcionalnost pri zavihku Obra-
čunski podatki. poslej ima vsak upravičenec poleg 

podatkov o obračunanih izvedbah na voljo tudi 
podatke o vseh izvedenih obračunih/poračunih, iz 
katerih je razvidno, kolikšen je znesek posamezne-
ga obračuna oz. poračuna, koliko od obračunanega 
je že bilo izplačanega in koliko še čaka na izplačilo. 
dodali smo tudi možnost pregleda izplačil. vsak 
upravičenec ima možnost vpogleda v znesek in 
datum nakazanih nadomestil. Žal je zaradi preho-
da na nov sistem v letu 2009 možno videti datume 
izplačil le za izplačila opravljena od leta 2009 dalje, 
zneski pa so navedeni tudi za pretekla leta. manjka-
joče informacije so na voljo na Zavodu ipf.

tretja, morda za preglednost najpomembnejša 
novost, je možnost pregleda predvajanj izvedb po 
posameznih izvajalcih. ta funkcija omogoča dve 
možnosti, in sicer prvi seznam nudi možnost pre-
gleda predvajanj za posameznega izvajalca, ki se je 
z uporabniškim imenom in geslom prijavil v ad-
miss. s klikom na Izpis predvajanj prijavljenih 
izvedb lahko vsak izvajalec pregleda število pred-
vajanj svojih izvedb. s klikom na Podrobnosti ... 
pri posamezni izvedbi se izpiše tabela s seznamom 

radijskih postaj in številom predvajanj pri posa-
mezni izvedbi. Za učinkovito uveljavljanje pravic 
smo dodali še možnost pregleda predvajanj izvedb 
po iskalnih kriterijih, in sicer lahko upravičenci 
iščejo podatke po nazivu glavnega izvajalca ali po 
nazivu izvedbe. 

Četrta novost prinaša upravičencem možnost iz-
polnjevanja obrazcev za prijave posnetih izvedb v 
elektronski obliki. obrazec je po vnosu podatkov 
treba natisniti, podpisati in poslati na naš naslov. 

podrobnejši pregled vstopne strani in posameznih 
funkcij je predstavljen na koncu časopisa.

upamo, da vam bodo predstavljene novosti poma-
gale k preglednejšemu in učinkovitejšemu uvelja-
vljanju vaših pravic. Za kakršnakoli vprašanja in 
pojasnila o uporabi spletne aplikacije admiss 
smo vam z veseljem na voljo.

Viljem Marjan Hribar
Oddelek za reparticijo

Zavod IPF je 3. novembra 2010 prvič preko in-
terneta v živo odgovarjal na nekatera najpogo-
stejša vprašanja o svojem poslanstvu in delova-
nju. Takšna oblika video-spletne komunikacije 
prinaša nov veter in Zavod IPF postavlja korak 
pred druge kolektivne organizacije ter daje 
evropsko zgleden primer dobre prakse v tran-
sparentnosti delovanja. 

v Zavodu ipf smo želeli stopiti še korak naprej 
v približevanju svojih storitev upravičencem. 

med prvimi v evropi in na svetu smo razvili 
spletno aplikacijo admiss, ki upravičencem 
kadarkoli omogoča dostop do podatkov o upo-
rabi njihovih del in o delitvi nadomestil, od no-
vembra 2010 pa z video-spletno komunikacijo 
odgovarjamo na najpogostejša vprašanja upra-
vičencev, ki jih zastopamo.

»stopamo korak naprej in še širše odpiramo 
vrata v svet sorodnih pravic. Zavedati se mora-
mo, da se naša družba zelo osvešča o njihovem 

pomenu in posledicah, ki s tem sovpadajo, zato 
želimo svoje poslanstvo in delo še približati 
vsem, ki potrebujejo našo pomoč,« je poudaril 
direktor Zavoda ipf gregor Štibernik, ki je kot 
prvi govorec preko spletne strani odgovarjal na 
vprašanja, ki so najpogosteje prispela na Zavod 
ipf. vsakih nekaj mesecev bomo tako odgovar-
jali na najpogosteje zastavljena vprašanja in ak-
tualne teme, vsi  posneti odgovori pa so na vo-
ljo še v posebnem video arhivu na spletni strani  
www.zavodipf.si/ipf_tv.php. 

preko interneta do informacij o Zavodu ipf

ipf tv - z vami v živo
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Z delom Zavoda IPF zadovoljna velika 
večina anketirancev

V začetku novembra 2010 smo članom posredo-
vali povabilo k izpolnjevanju ankete o zadovolj-
stvu z delom Zavoda IPF. Veseli smo bili odziva 
in še bolj rezultatov, ki so dragocen smerokaz 
našega nadaljnjega dela in razvoja.  Veseli nas, 
da vprašani delo zavoda ocenjujete pozitivno. Z 
delom Zavoda IPF sta tako zadovoljni 2/3 vpra-
šanih, dobra četrtina ga je ocenila z nevtralno 
oceno 3, slabo mnenje pa ima nekaj manj kot 10 
% vprašanih.

Kako zadovoljni ste z javnostjo našega 
dela?

le nekaj vprašanih priznava, da nikoli ne obišče 
spletnega mesta www.zavod-ipf.si. nekaj več kot 
polovica vprašanih spletne strani obišče vsaj ob-
časno, 44 % pa je takšnih, ki si jih ogledajo vsaj 
enkrat mesečno ali celo pogosteje, od tega je 16 
% tistih, ki si spletne strani ogledajo prav vsak 
teden.  

večina vprašanih si na spletnem mestu ogleda 
tudi dokumentacijo, ki je na voljo, pri čemer so 
najbolj obiskane e-novice, ki jih spremlja skoraj 
tri četrtine vprašanih, letno poročilo si je ogle-
dalo 54 % vprašanih, ostali materiali, zapisniki 
sej sveta zavoda, skupščine in strokovnega sveta 
ter poslovni načrt, pa so pritegnili pozornost pri-
bližno tretjine vprašanih. 

petina vprašanih ne vidi potrebe po javni do-
stopnosti gradiv o delu Zavoda ipf na spletnih 
straneh, ostali pa so drugačnega mnenja. Kljub 
temu, da si je objavljene zapisnike sej ogledala 
le okoli tretjina vprašanih, jih več kot polovica 
meni, da bi morali biti ti v prihodnosti na sple-
tni strani objavljeni. poleg zapisnikov bi več kot 
50 % vprašanih želelo tudi dostop do  podatkov o 
izplačanih nadomestilih pri izvajalcih in proizva-
jalcih fonogramov. od 38 % do 44 %  vprašanih 
je mnenja, da bi moral Zavod ipf objavljati tudi 
ostale materiale – poslovna poročila za pretekla 
leta, koresponedenco z državnimi organi, besedi-
la sporazumov in poslovne načrte za nazaj.

Kako dobro poznate Zavod IPF?

največ vprašanih – 60 % je za Zavod ipf izvede-
lo od kolega glasbenika, petino pa je nagovoril 
Zavod ipf sam. splet in časopis sta s tega vidi-
ka zanemarljivega pomena, 13 % odgovorov pa 
je nedefiniranih. kolektivno uveljavljanje soro-
dnih pravic pozna 56 % vprašanih, 44 % pa z 
njimi iz različnih razlogov ni dovolj seznanjenih, 
med njimi je največ takšnih, 13 %,  ki slabo se-
znanjenost pripisujejo slabi obrazložitvi informa-
cij, in takšnih, ki za to temo nimajo časa. po 9 % 
jih meni, da gre za prezahtevno področje oz. da je 
dostop do informacij pomanjkljiv.

Dobri dve tretjini vprašanih si je prebralo Pra-
vilnik o nadomestilih, 30 % pa ne. več kot 80 % 
tistim, ki so ga prebrali, je bil tudi razumljiv. od 
deleža vprašanih, ki ga ocenjujejo kot nerazu-
mljivega, je največ takšnih, ki kot vzrok navajajo 
dejstvo, da so premalo seznanjeni z Zakonom o 
avtorski in sorodnih pravicah, le peščici pa se zdi 
prezahteven. 61 % anketiranih, ki pravilnika niso 
prebrali, meni, da to ni potrebno, saj zaupajo čla-
nom upravljanja, 21 % pa se jih ne želi poglabljati 
v podrobnosti. 

način glasovanja s pooblastili ne podpira le dese-
tina vprašanih, 37 % podpira način generalnih po-
oblastil, največ, 52 %, pa podpira glasovanja na 
podlagi pooblastil za tekoče leto. 

Velika večina, kar 87 % vprašanih, meni, da delitev 
izvajalcev na redne in izredne člane ni potrebna. 
med ostalimi 13 %  je nekaj več takih, ki so naklo-
njeni delitvi na število fonogramov, kot tistih, ki se 
jim zdi najbolj primerna delitev glede na prihodek.

Kaj menite o izplačilih?

82 % vprašanih podpira cenzus za izplačilo nado-
mestil izvajalcem, pri čemer bi ga večina, 40 %, po-
stavila na višino 20 evrov, 31 % jih meni, da je prava 
meja v višini stroškov transakcije in priprave za pla-
čilo, dobrih 10 % pa podpira višje zneske.  

Tri četrtine vprašanih podpira tudi delitev izvajal-
cev v dve skupini, četrtini pa se takšen način ne zdi 

Kako ocenjujete delo Zavoda IPF?

preverjamo: anketa članov Zavoda ipf

87 % ne, delitev na redne in izredne 
 ni potrebna
6 % ne, redni naj bodo vsi, ki so 
 pooblastili Zavod ipf in sicer  
 glede na prihodek ustvarjen  
 v preteklem letu
7 % da, glede na število fonogramov, 
 pri katerih je izvajalec sodeloval

Se vam zdi, da ste dovolj seznanjeni s  
kolektivnim uveljavljanjem sorodnih pravi?

Smatrate, da bi bilo potrebno deliti člane  
izvajalce na redne (z volilno pravico) in izredne 
člane (brez volilne pravice)?

n: 90

n: 90

n: 90

27 % odlično
36 % pravdobro
27 % dobro
3 % Zadostno
6 % nezadostno

56 %   da
1 %     ne, ker me ne zanima
12 %   ne, ker nimam časa
9 %     ne, ker se mi zdi prezahtevno področje
9 %     ne, ker je dostop do informacij pomankljiv
13 %  ne, ker so informacije preslabo razložene



primeren. največ vprašanih, 32 %, pravilnost delitve 
utemeljuje zato, ker ima glavni izvajalec pri nastan-
ku posnetka pomembnejšo vlogo,  21 % vprašanih 
meni, da je glavni izvajalec nosilec projekta, 16 % pa 
meni, da razlike izhajajo iz same narave dela. mnenja 
o tem, da bi bilo v primeru, ko oseba na posnetku 
hkrati nastopa kot glavni in pogodbeni izvajalec, tre-
ba to upoštevati pri delitvi, so dokaj deljena. 34 % jih 
meni, da ja, 40 % misli, da ne, četrtina pa se ne zna 
opredeliti.

Da bi moral pravilnik razlikovati tudi med 
glavnimi izvajalci – solisti in glavnimi – člani, 
meni 19 % vprašanih, da te razlike ne bi smelo 
biti pa 62 %. 18 % vprašanih se do vprašanja ni 
opredelilo. 

Petina vprašanih nasprotuje oblikovanju t.i. 
delitvenih skladov, približno polovica pa je 
delitvi naklonjena, a je glede načina delitve 
mnenje zelo razdeljeno. približno enak delež, 
10 %, je takih, ki bi ločili vsaj nacionalno rtv 
od ostalih postaj;  ki bi oblikovali 3 sklade (rtv, 
komercialne postaje in postaje posebnega po-
mena);  in prav tako 3 sklade (rtv, druga radio-
fuzija, privatna produkcija). ločitvi na 4 sklade 
je naklonjen le 1 % vprašanih, 7 % pa bi izbrala 
drugo možnost.

Največ vprašanih, 37 %, meni, da bi morali pri-
hodke iz nedefinirane uporabe deliti enako kot 

definirano uporabo, nekaj manj (34 %) pa na na-
čin, da se en del deli tako, kot definirano, en del 
pa enako vsem članom.  po  9 % odobrava delitev 
glede na poslušanost ra postaj ali glede na dejan-
sko poslušanost v trgovskih in gostinskih lokalih. 

Obstoječ način delitve nadomestil se sicer zdi 
primeren 44 % vprašanih, 23 % se zdi neustre-
zen, tretjina pa glede tega nima mnenja oz. se ni 
znala opredeliti.

O tem, kateri je najustreznejši način delitve, je 
mnenje deljeno. minutnemu načinu delitve je 
naklonjenih 31 % vprašanih, 32 % je za kombinaci-
jo minutnega in točkovnega načina, najmanj, 26 %, 
pa je naklonjenih obstoječemu točkovnemu načinu. 
10 % vprašanih se ni opredelilo.

Polovica za podporo razvoja glasbene 
ustvarjalnosti

Da bi bilo treba del zbranih nadomestil nameni-
ti za podporo razvoju glasbene ustvarjalnosti, se 
strinja malo manj kot polovica vprašanih. od teh  
jih 31 % meni, da bi bilo razvoju ustvarjalnosti tre-
ba nameniti do 10 % sredstev, deležem namenskih 
sredstev, višjim od 20 %, pa je naklonjenih le 5 %.  
sredstva bi se po mnenju anketiranih sicer morala 
v prvi vrsti nameniti produkciji novih fonogramov, 
kar meni 80 % naklonjenih delitvi sredstev, okoli 
polovica jih bi sredstva namenila za dejavnost sin-
dikatov, izobraževanju članov ali organizaciji semi-
narjev.  najmanj jih je naklonjenih sredstvom za 
izposojo opreme in prostorov.

Po mnenju 32 % anketiranih naj kolektivna or-
ganizacija stroške strokovne službe v poslovnem 
načrtu določi nominalno glede na posamezna 
dohodkovna mesta, 30 % jih meni, da po odstotku 
glede na prihodke, tretjini pa se nobeden od teh na-
činov ni zdel primeren, ali pa nima mnenja. 

tudi glede pogostosti izplačevanja ni enotnega 
mnenja. 38 % vprašanih podpira četrtletni način 
izplačevanja, tretjina enkrat letno, 18 % se zdi 
najbolj primerno izplačilo enkrat letno ob 50 % 
avansu, brez mnenja pa je le 3 % vprašanih.16 % da, ker že iz narave našega dela 

 obstaja razlika med nami
21 % da, ker je glavni izvajalec nosilec 
 projekta, pobude za nastanek  
 posnetka
32 % da, zaradi pomembnejše vloge, 
 ki jo glavni izvajalec nosi pri  
 nastanku posnetka
6 % da, drugo
26 % ne

Se vam zdi delitev izvajalcev v dve skupini 
(glavni/pogodbeni) smiselna?
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?!
n: 90 n: 90

44 % da
23 % ne
31 % ne vem, nimam mnenja

Ali se vam obstoječ način delitve nadomestil 
zdi ustrezen?
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Skupščini izvajalcev in proizvajalcev fonogra-
mov potrdili Letno poročilo in Načrt dela Zavo-
da IPF – Zavod  IPF lani zbral za kar 37 % več 
nadomestil in povečal izplačila upravičencem.

Skupščini izvajalcev in proizvajalcev fonogra-
mov Zavoda IPF sta na skupščini 22. 6. potrdili 
Letno poročilo 2010 in Načrt dela za leto 2011. 
Slednji kot najpomembnejše točke izpostavlja 
prizadevanja za nadaljevanje zbiranja in rasti 
nadomestil iz različnih naslov ter povečanje 
vsote izplačanih nadomestil upravičencem. Za-
vod IPF je sicer lani ustvaril 2.289.406,81 EUR 
prihodkov in zato tudi povečal izplačila upravi-
čencem, letos pa želimo v dobro svojih upravi-
čencev in v nameri po povečanju izplačil zbrana 
sredstva povečati za dobrih 700.000 EUR.

na skupščinah proizvajalcev fonogramov in glas-
benih izvajalcev Zavoda ipf ste člani potrdili 
poročilo o delu za leto 2010 in načrt dela za leto 
2011. Zavod ipf je v letu 2010 uspel povečati pri-
hodke na 2.289.406,81 eur, pri čemer smo kljub 
oteženim gospodarskim razmeram zabeležili 37 
% rast nadomestil, zbranih iz naslova redne de-
javnosti, kar je, glede na gospodarske razmere in 
splošni odnos do intelektualne lastnine, izjemen 
rezultat. povečanje zbranih nadomestil je po-
membno vplivalo na višino izplačil upravičencem, 
ki so se lani ponovno povečala, in je zagotovo 
posledica povečanega dela na novo vzpostavljene 

terenske službe. prav stroški te so bili lani visoki, 
saj je bilo tovrstno evidentiranje vzpostavljeno na 
novo in bo svoje rezultate dajalo tudi v prihodnjih 
letih, skupščina pa je te stroške prav tako potrdi-
la. »tokratna skupščina je delovala koherentno 
in konstruktivno povezovalno, saj so glasbeniki 
še bolj strnili svoje vrste in se borijo za svoj prav 
znotraj prostora za uveljavljanje njihovih pravic,« 
je poudaril predsednik sveta Zavoda ipf boštjan 
dermol. »v Zavodu ipf smo v letu 2010 uvedli 
in sprejeli tudi tarife za uporabo zaščitenih del na 
javnih prireditvah, začeli pogajanja s ponudniki in 
uporabniki za nove oblike uporabe. prav tako smo 
na različnih področjih uporabe zaščitenih del, 
postavili izhodišča za pogajanja z uporabniki za 
2012 in povečali vzorec obdelanih sporedov pred-
vajanih del, kar nam daje še natančnejšo sliko nad 
uporabo,« pomembne delovne dosežke izpostavlja 
direktor Zavoda ipf gregor Štibernik.

Za leto 2011 v Zavodu ipf načrtujemo, da bomo 
z dodatno angažiranostjo zbrali 3.046.000,00 eur 
nadomestil, kar bo še povečalo vsoto za izplačila 
upravičencem. »leto pred nami odpira še nove 
izzive, tako v povečanju dohodkovnega dela v na-
šem poslovanju kot nadaljevanju odpiranja novih 
sinergijskih priložnost znanj in izkušenj v doma-
čih in mednarodnih organizacijah,« poudarja 
dermol. eden pomembnejših fokusov načrta za 
letošnje leto je tudi optimiziranje stroškov dela, 
saj smo v letu 2010 začeli sodelovati z Zavodom 

aipa. povezovanje strokovnih služb kolektivnih 
organizacij ter s tem povezana racionalizacija in 
optimizacija poslovanja v Zavodu ipf nastaja z 
namenom zmanjševanja stroškov in s tem poveza-
nim večanjem mase za izplačila članom. »posvetili 
se bomo tudi razreševanju problematike zbiranja 
nadomestil za privatno in drugo lastno reprodu-
ciranje, ki se nanaša na prazne nosilce in kjer za-
vezanci nimajo naslovnika, ki bi mu lahko plačali 
svoje obveznosti. v Zavodu ipf smo se s pravo 
idejo v najkrajšem času odzvali na ta problem in 
upravičenci izpada skoraj četrtine prihodkov iz 
tega naslova sploh ne bodo opazili,« pojasnjuje 
boštjan dermol.

v Zavodu ipf smo v letu 2010 povečali tudi vzo-
rec uporabljenih zaščitenih del, tako da so obra-
čuni honorarjev in nadomestil še bolj referenčni 
in natančni. s tem je povezan tudi pozitiven trend 
povečevanja članstva v skupščinah izvajalcev in 
proizvajalcev fonogramov. konec leta je bilo v 
skupščino proizvajalcev včlanjenih 191 članov, to 
je 7 več kot v letu 2009, v skupščino izvajalcev pa 
1.633 članov, kar je 366 več kot v letu 2009. prav 
vsi člani so nadtransparentno informirani skozi 
v letu 2010 nadgrajeni sistem admiss, kjer lahko 
kadarkoli preverijo uporabo svojih del in pripa-
dajoča izplačila. prav tako pa smo v Zavodu ipf 
pozornost posvetili nadgradnji informiranja upo-
rabnikov glasbenih del, ki svoje obveznosti izpol-
njujejo tudi v napredni elektronski obliki. 

Nekateri glasbeni izvajalci se še vedno ne zave-
dajo, da jim za uporabo njihovih del pripada 
nadomestilo, zato Zavod IPF poziva glasbene 
izvajalce k dopolnitvi podatkov v bazi, ki je do-
stopna preko spletne strani. Popolni podatki 
so namreč edina pot za izplačila, ki glasbenim 
izvajalcem pripadajo zaradi predvajanja skladb. 
Zavod IPF ima za vse, ki še niso prijavili svojih 
pravic na delih, v skladu z zakonodajo, ustrezno 
rezervirana sredstva za preteklih 5 let.

Zavod ipf hrani ustrezne rezervacije za tiste 
izvajalce, ki še niso posredovali podatkov za 
izplačilo nadomestil, pa tudi za izvajalce, ki so 
sodelovali pri do sedaj še neprijavljenem reper-
toarju. nadomestila so v skladu z zakonodajo re-
zervirana tudi za tiste upravičence, ki jih zasto-
pajo tuje kolektivne organizacije, s katerimi smo 

že ali še bomo podpisali bilateralne sporazume.  

Za zbrana nadomestila upravičencev, ki Zavodu 
ipf niso podpisali pooblastila o zastopanju, ali 
za katere ni bilo mogoče pridobiti druge, za ob-
račun potrebne dokumentacije, ali jih Zavod ipf 
ne zastopa na podlagi pogodbe, sklenjene z dru-
go kolektivno organizacijo, Zavod ipf rezervira 
ustrezen znesek nadomestil za obdobje petih let. 
»taka je praksa povsod v evropi in kar se tega tiče 
smo v sloveniji na Zavodu ipf prav gotovo lahko 
vzor ostalim kolektivnim organizacijam, saj de-
lamo poračune za obdobja za pet let nazaj. tako 
je ta trenutek v naši bazi že več kot 1.800 upra-
vičencev, ki so jim bila obračunana nadomestila 
od leta 2004/2005 dalje, pa nam še niso posre-
dovali podatkov za izplačilo. seznam teh upravi-
čencev je objavljen na naših spletnih straneh na  

www.zavod-ipf.si/sl/strani/statistika/statistika.aspx,«
pojasnjuje direktor Zavoda ipf gregor Štibernik. 

omenjeni upravičenci lahko na spletni strani 
www.zavod-ipf.si/sl/strani/izvajalci/kako-se-vcla-
niti/kako-se-vclaniti.aspx natisnejo obrazec za 
prijavo upravičenca izvajalca, ga izpolnijo, pod-
pišejo in pošljejo. ko so enkrat v naši bazi, lahko 
preko administrativnih spletnih strani admiss 
sproti preverjajo skladbe, pri katerih so sodelovali, 
in njihovo predvajanje. spletne strani admiss so 
sicer reprezentativen primer sledenja uporabi del 
posameznih glasbenih izvajalcev, saj lahko ti vsak 
trenutek preverijo pogostost predvajanja njihovih 
del in temu pripadajoča nadomestila.

Viljem Marjan Hribar
Oddelek za reparticijo

v bazo glasbenih izvajalcev Zavoda ipf, ki je nujen za izplačilo nadomestila

poziv k vpisu

skupščini v letu 2011
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obračuni 2011

dne 7. junija 2011 smo v skladu  z letnim načrtom 
za leto 2011 in v skladu s pravilnikom o delitvi nado-
mestil ter sklepi sveta Zavoda ipf opravili:

•	 za proizvajalce fonogramov obračun nado-
mestil za javno priobčitev fonogramov za 
leto 2010,

•	 poračune za leti 2009 ter 2008,
•	 za izvajalce obračun nadomestil za javno pri-

občitev fonogramov za leto 2010,
•	 poračune za leta 2009, 2008, 2007, 2006 ter 

končni poračun za obdobje 2004/2005. 

ponovno smo povečali vzorec analiziranih radij-
skih postaj in tako za obračunsko leto 2010 ana-
lizirali 50 radijskih komercialnih in nekomer-
cialnih radijskih programov ter 5 programov iz 
sheme RTV SLO. seznam programov, ki so zajeti 
v analizo, je dostopen na administrativnih sple-
tnih straneh ADMISS. 
Za leto 2010 bodo analizirani in obračunani tudi 

podatki s sporedov predvajanih del programa RTV 
SLO, 3. program (ARS), zaradi zahtevnosti obdelave 
pa bodo upoštevani pri prvem naslednjem poračunu.

na podlagi novo prejetih prijav posnetih izvedb 
in popravkov odprtih terjatev smo izvedli tudi 
poračune za pretekla obdobja. upoštevali smo vse 
popolne prijave izvedb, prejete do 1. junija 2011. 
v kolikor so bili tudi v teh obračunih vključeni 
fonogrami, pri katerih ste prijavljeni kot upravi-
čenec, vam za javno priobčitev teh izvedb pripada 
del nadomestila, ki smo ga v zgoraj omenjenih ob-
računskih obdobjih zbrali.

delilna masa za leto 2010 znaša 1.046.707,00 €, 
sredstva za delitev pa so zaradi slabše gospodar-
ske situacije in posledično izredno slabe plačilne 
discipline zmanjšana za višino odprtih terjatev v 
višini 293.127,43 € (na dan 2. 6. 2011). Zavod ipf 
že leta sistematično upravlja terjatve, kar se odra-
ža tudi v padanju višine odprtih terjatev glede na 

njihovo zapadlost (na dan 2. 6. 2011 je bilo za leto 
2005 odprtih terjatev za 24.818,36 €, za leto 2006 
13.616,15 €, za 2007 46.952,19 €, za 2008 56.972,77 
€ in za leto 2009 114.243,76 €). 

sredstva za delitev se v skladu s Pravilnikom o de-
litvi nadomestil delijo na dva enaka dela, in sicer 
med izvajalce in proizvajalce fonogramov. 

izpis lastnih obračunskih podatkov si upravičenci 
lahko ogledate v spletni aplikaciji ADMISS. podatki 
vsebujejo informacije o vseh fonogramih, pri katerih 
ste prijavljeni kot upravičenec in za katere smo na 
podlagi prejetih prijav lahko naredili obračun in po-
račune za navedena obračunska obdobja. navedeni 
so tudi podatki o trajanju izvedbe in številu predva-
janj, dosegljivi pa so tudi podatki o vlogi (g ali p), 
ki jo ima vsak upravičenec pri posamezni izvedbi in 
število pripadajočih točk. tako si lahko vsak upravi-
čenec na podlagi podatkov iz spodnje tabele preveri 
pravilnost svojega obračuna.

v kolikor skupno obračunano nadomestilo 
doseže minimalno vsoto, ki jo je svet Zavoda 
ipf določil v skladu z 9. členom pravilnika o 
delitvi nadomestil (20 € bruto), in Zavod ipf 
že razpolaga z vsemi potrebnimi podatki za na-
kazilo, bo nadomestilo izplačano predvidoma 
21. junija 2011. v primeru, da ste že prejeli 
nadomestila za pretekla obračunska obdobja, 
vam bo izplačana razlika med obračunanim in 
že prejetim zneskom.

upravičenci, katerih nadomestila še ne dosegajo 
20 €, brez skrbi! obračunana sredstva se knjižijo 
v vaše dobro, dokler znesek ne doseže zahteva-
ne višine. Če želite, pa vam v skladu s pravilni-
kom o delitvi nadomestil na podlagi vaše zahteve 
nadomestila izplačamo že prej. podatki o višini 
obračunanih nadomestil so dostopni prek Admi-
nistrativnih spletnih strani (ADMISS).

upravičenec ima v skladu s pravilnikom o delitvi 
nadomestil pravico strokovnemu svetu Zavoda 

ipf podati pisni zahtevek za naknadni obračun 
oz. dopolnilo ali popravek obračuna v roku 30 
dni od prejetja obvestila o obračunu.

Zaradi zagotavljanja višje transparentnosti delitve 
nadomestil objavljamo tudi višino obračunanih 
nadomestil za obračunsko obdobje 2010 ločeno 
za proizvajalce fonogramov in ločeno za izvajalce.

Zavod IPF
Oddelek za reparticijo

Obračunsko 
obdobje

Tip Vrsta Reparticijski 
razred

Naziv Znesek Število vseh točk Vrednost točke

2004/2005 končni poračun izvajalci 200 ostala radiofuzija 172.784,84 € 24.948.872,48 0,006926 €
2006 poračun izvajalci 100 rtv 41.953,82 € 2.329.683,80 0,018008 €
2006 poračun izvajalci 200 ostala radiofuzija 110.874,62 € 58.477.874,40 0,001896 €
2007 poračun izvajalci 100 rtv 154.227,05 € 5.573.527,00 0,027671 €
2007 poračun izvajalci 200 ostala radiofuzija 240.007,85 € 162.139.829,00 0,001480 €
2008 poračun izvajalci 100 rtv 159.330,12 € 20.132.936,60 0,007914 €
2008 poračun izvajalci 200 ostala radiofuzija 384.458,00 € 237.768.079,60 0,001617 €
2009 poračun izvajalci 100 rtv 120.728,94 € 32.319.513,96 0,003735 €
2009 poračun izvajalci 200 ostala radiofuzija 294.081,68 € 401.693.454,43 0,000732 €
2010 obračun izvajalci 100 rtv 104.242,66 € 35.455.677,58 0,002940 €
2010 obračun izvajalci 200 ostala radiofuzija 272.547,12 € 448.452.812,00 0,000608 €
2008 poračun proizvajalci 100 rtv 182.632,66 € 2.392.936,00 0,076322 €
2008 poračun proizvajalci 200 ostala radiofuzija 440.021,71 € 15.315.512,00 0,028730 €
2009 poračun proizvajalci 100 rtv 142.353,94 € 2.498.244,00 0,056982 €
2009 poračun proizvajalci 200 ostala radiofuzija 346.758,68 € 17.492.705,00 0,019823 €
2010 obračun proizvajalci 100 rtv 104.242,66 € 2.688.886,00 0,038768 €
2010 obračun proizvajalci 200 ostala radiofuzija 272.547,12 € 18.592.869,00 0, 014659 €

poročilo o opravljenih obračunih nadomestil za javno priobčitev fonogramov v 
letu 2010 in opravljenih poračunih za obračunska obdobja od 2004/2005 do 2009
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slovenski glasbeni izvajalci
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Zavod IPF sodi med mednarodno najaktivnejše 
kolektivne organizacije pri nas. Tako smo lani 
postali član združenja IPDA in pred kratkim v 
največjo mednarodno podatkovno zbirko glas-
benikov IPD uspešno uvozili podatke o skoraj 
2.000 slovenskih glasbenih izvajalcih, s čimer 
je vsakdo izmed njih prepoznaven v svetovnem 
repertoarju. Prva izplačila zaradi uporabe glas-
benih del slovenskih izvajalcev v tujini pričaku-
jemo že letos.

Zavod ipf je lani na generalni skupščini postal pol-
nopravni član združenja ipda – international per-
formers database association (www2.ipddb.org),
ki združuje sorodne kolektivne organizacije z vse-
ga sveta in omogoča uveljavljanje pravic izvajalcev 
tudi v tujini. »gre za še eno v vrsti mednarodnih 
aktivnosti, ki Zavod ipf integrirajo v reprezenta-
tivno okolje najuglednejših svetovnih kolektivnih 
organizacij,« je povedal direktor Zavoda ipf gre-
gor Štibernik. na podlagi sklenjenih bilateralnih 

sporazumov med posameznimi kolektivnimi or-
ganizacijami je prav podatkovna zbirka ipd, ki jo 
upravlja ipda, jedro mednarodnega uveljavljanja 
sorodnih pravic. baza je močna podpora sodelo-
vanju med kolektivnimi organizacijami in omogo-
ča tekoče mednarodno urejanje sorodnih pravic in 
izmenjavo zbranih nadomestil. 

Vedeli bomo, kdo se predvaja v tujini
Zbirka ipd vsebuje podatke o več kot štiristo ti-
soč izvajalcih iz 35 držav sveta in tako predstavlja 
temelj čezmejnemu uveljavljanju sorodnih pra-
vic, saj zagotavlja učinkovito čezmejno izmenja-
vo zbranih nadomestil ter izmenjavo podatkov, 
potrebnih za identifikacijo izvajalcev in izvedb. 
podatkovna zbirka ipd je tako namenjena ugo-
tavljanju, katera kolektivna organizacija zastopa 
izvajalca, ki je sodeloval pri uporabljeni izvedbi. 
»predvajanje del slovenskih izvajalcev v tujini 
bomo ugotavljali z analizo sporedov predvajanih 
del, ki jih bomo iz drugih držav opravljali na pod-

lagi bilateralnih sporazumov. prva izplačila nado-
mestil bodo opravljena predvidoma letos,« napo-
veduje gregor Štibernik.

Predvajanje v tujini vidno tudi v Admissu
februarja 2011 smo v bazo ipd uspešno uvozili 
podatke o skoraj 2000 slovenskih izvajalcih, ki jih 
zastopa Zavod ipf. s tem je vsak domači izvajalec 
postal del svetovne baze izvajalcev, pridobil pa je 
tudi unikatno ipd številko, pod katero je voden v 
omenjeni bazi in ki omogoča takojšnjo prepozna-
vo v svetovnem repertoarju. »to je še posebej po-
membno za tiste domače izvajalce, katerih izvedbe 
se uporabljajo tudi v tujini. Zato ponovno poziva-
mo vse, ki še niso naši člani, da to čim prej posta-
nejo in si tako zagotovijo varstvo svojih pravic,« 
dodaja viljem marjan Hribar, vodja oddelka re-
particija v Zavodu ipf. ipd številka je posamezne-
mu izvajalcu med matičnimi podatki vidna tudi v 
administrativnih spletnih straneh admiss, do-
stopnih na spletni strani www.zavod-ipf.si.

v največji mednarodni podatkovni zbirki ipd

V Zavodu IPF smo intenzivirali razvoj informacij-
skega sistema v želji po še ažurnejši informiranosti 
upravičencev. Tako bomo letos prvič predstavili 
polletne lestvice najbolj predvajanih skladb v te-
kočem letu in se uvrstili med prve kolektivne or-
ganizacije na svetu, ki tako podrobno in pogosto 
spremljajo uporabo del svojih upravičencev.

prav v tem času na Zavodu ipf intenzivno obde-
lujemo podatke o predvajanjih skladbah v prvi 
polovici leta 2011. »tako bomo prvič predstavili 
polletne rezultate predvajanj, ki bodo zagotovo 
pomemben pokazatelj glasbenih trendov na ra-

dijskih postajah ter informacija našim članom 
o uporabi njihovih del,« pojasnjuje direktor 
Zavoda ipf gregor Štibernik in dodaja, »raz-
veseljivo je, da so skladbe slovenskih izvajalcev 
naredile pomemben preboj in da jih je med prvo 
dvajseterico bistveno več kot lani.« prav tako 
smo naredili pomemben korak naprej v vzorcu 
vključenih radijskih postaj in vanj dodali neka-
tere najbolj priljubljene radije, kot so: radio 1, 
radio antena in radio belvi.

priprava tovrstnih podatkov je mogoča zaradi 
naprednih informacijskih sistemov Zavoda ipf, 

ki omogočajo obdelavo različnih podatkov. Za-
vod ipf je tako trendsetter v svetovnem merilu, 
saj smo edini, ki objavljamo tako ažurne podat-
ke. »to nam omogoča naša programska oprema, 
s pomočjo katere radijski programi danes v ele-
ktronski obliki oddajajo poročila o predvajanju 
glasbenih del, kar izjemno poenostavi postopek 
spremljanja uporabe del glasbenikov, hkrati pa 
nam in našim upravičencem omogoča sprotno 
spremljanje predvajanja del posameznih glas-
benih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov,« 
pojasnjuje vodja oddelka reparticije Zavoda ipf 
vilijem marjan Hribar. 

informatizacijo uporabe glasbenih del

Zavod ipf nadgrajuje in razvija
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lestvica največkrat predvajanih 
skladb na radijskih postajah v 2010

Največkrat predvajana ''Monday Mor-
ning'' Melanie Fione, od slovenskih pa 
''Slečeno srce'' Nine Pušlar

23. marca objavljena lestvica Zavoda ipf »100 
največkrat predvajanih skladb v letu 2010« raz-
kriva, da so radijske postaje med tujimi izvajal-
ci največkrat zavrtele skladbo monday morning 
pevke melanie fiona, na 16. mestu pa je prva slo-
venska glasbena izvajalka – nina pušlar s skladbo 
slečeno srce. posebej pripravljena lestvica 100 
največkrat predvajanih slovenskih skladb v letu 
2010 v vrh uvršča še tabuje, april, alyo, alenko 
godec, jana plestenjaka, dan d in vlada kresli-
na. razmerje med predvajano tujo in slovensko 
glasbo je bilo v letu 2010 60 : 40. 

na podlagi izpopolnjenega sistema je Zavod 
ipf sestavil lestvico 100 največkrat predvajanih 
skladb v letu 2010 in še posebno lestvico 100 naj-
večkrat predvajanih slovenskih skladb. »glede na 
to, da smo zajeli 55 radijskih postaj, kar je več kot 
samo 'vzorec', lahko zatrdim, da smo dobili res 
dober vpogled v naš radijsko-glasbeni prostor. 
ko gledamo celotno sliko in ne samo posamezna 
drevesa v gozdu, sem vesel, da je bilo tudi letos,  

tako kot pretekla leta, 40 % predvajane glasbe slo-
venske. to je vsekakor dobra popotnica za naprej 
in dokaz, da je medijski prostor še vedno zelo od-
prt za domačo produkcijo in kot tak založbam in 
izvajalcem verjetno bolj v ustvarjalno-produkcij-
ski izziv kot pa alarm za spremembe,'' poudarja 
direktor Zavoda ipf gregor Štibernik.

Kaj govorijo uvrstitve?
med 100 največkrat predvajanimi skladbami pre-
vladujejo glasbeni izvajalci, ki zasedajo prvih 15 
mest. na prvem mestu je kanadska glasbenica 
melanie fiona s sicer že leta 2009 posnetim sin-
glom monday morning. v radijskem etru so med 
peterico največkrat predvajanih še lady gaga s 
skladbo alejandro, owl city s fireflies, lanska 
zmagovalka eurosonga lena in satellite in marit 
larsen s singlom if a song could get me You. 
do 15. mesta najdemo med drugimi tudi black 
eyed peas, one republic, bon jovija, pink in 
rihanno. Zanimivo je, da je med 100 največkrat 
predvajanimi kar nekaj skladb starejšega datuma 
skupin r.e.m., 4 non blondes, toto, fools gar-
den, europe, soul asylum in connells. splošno 
znani mit o priljubljenosti hrvaške glasbe pa raz-
bija edini hrvaški izvajalec – gibonni, ki se je z 
lanskim singlom Žeđam uvrstil na 27. mesto.   

Najbolj predvajane slovenske skladbe
slovenske radijske postaje v zavidljivem 40-% 
deležu predvajajo tudi slovenske skladbe. tako 
je največkrat predvajana slovenska glasbenica 
postala nina pušlar s skladbo slečeno srce, in si-
cer na 16. mestu skupne lestvice. Če pogledamo 
lestvico 100 največkrat predvajanjih slovenskih 
skladb v letu 2010, ki smo jo vzporedno pripra-
vili v Zavodu ipf, ugotovimo, da sta na drugem 
in tretjem mestu singla poljubljena in 42 skupine 
tabu, sledi april in sam boš šel domov, alya z 
brazil, alenka godec z vsak je sam, toše proeski 
je s skladbo moja osvojil sedmo mesto, osmi je 
jan plestenjak s singlom ljubezen in smrt, deveti 
so novomeški rockerji dan d z že nekaj let uspe-
šno balado Čas, deseterico pa zaključuje vlado 
kreslin s skladbo Z goričkega v piran. na 21. me-
stu najdemo lanske zmagovalce eme ansambel 
roka Žlindre in kalamare z narodnozabavnim 
rockom, še vedno pa je na 50. mestu po predva-
janju zimzelena uspešnica dan ljubezni v izvedbi 
skupine pepel in kri.     predsednik sveta Zavoda ipf boštjan Štibernik in pevka nina pušlar na novinarski konferenci

     ob predstavitvi rezultatov
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# Izvedba Izvajalec Proizvajalec fonograma

1 mondaY morning melanie fiona universal music gmbH
2 alejandro ladY gaga universal music gmbH
3 fireflies oWl citY universal music gmbH
4 satellite eurosong 2010 germanY lena meYer landrut universal music gmbH
5 if a song could get me You marit larsen menart records d.o.o.
6 i Will love You mondaY aura universal music gmbH
7 meet me HalfWaY black eYed peas universal music gmbH
8 We Weren t born to folloW bon jovi universal music gmbH
9 i gotta feeling black eYed peas universal music gmbH
10 bad romance ladY gaga universal music gmbH
11 stereo love edWard maYa and vika jigulina universal music gmbH
12 all tHe rigHt moves one republic universal music gmbH
13 parla con me ramaZZotti eros menart records d.o.o.
14 i don't believe You pink menart records d.o.o.
15 russian roulette riHanna feat kardinal offisHall universal music gmbH
16 sleČeno srce puŠlar nina sedveX d.o.o.
17 all tHe lovers minogue kYlie dallas d.o.o.
18 california girls perrY katY ft snoop dogg dallas d.o.o.
19 WHataYa Want from me lambert adam
20 gYpsY sHakira menart records d.o.o.
21 tHis ain't a love song scouting for girls menart records d.o.o.
22 HalfWaY gone lifeHouse universal music gmbH
23 if We ever meet again timbaland feat. katY perrY universal music gmbH
24 We no speak americano Yolanda be cool & dcup nika d.o.o.
25 HeY soul sister train menart records d.o.o.
26 sHame robbie Williams ft. garY barloW dallas d.o.o.
27 ŽeĐam gibonni dallas d.o.o.
28 tHis is tHe life macdonald amY universal music gmbH
29 todaY Was Your last daY nickelback nika d.o.o.
30 please don't leave me pink menart records d.o.o.
31 poljubljena tabu menart records d.o.o.
32 42 tabu menart records d.o.o.
33 Wavin' flag (coca-cola celebration miX) k'naan universal music gmbH
34 sam boŠ Šel domov april raaj produkcija d.o.o.
35 not fair lilY allen dallas d.o.o.
36 one love guetta david feat estelle dallas d.o.o.
37 love tHe WaY You lie eminem ft riHanna universal music gmbH
38 WHen love takes over guetta david feat kellY roWland dallas d.o.o.
39 braZil alYa menart records d.o.o.
40 vsak je sam godec alenka dallas d.o.o.
41 HappY leona leWis universal music gmbH
42 aYo tecHnologY miloW universal music gmbH
43 moja proeski toŠe lilija atelje storitve d.o.o.
44 te amo riHanna universal music gmbH
45 tiste lepe dni neisHa nika records d.o.o.
46 telepHone ladY gaga feat beYonce universal music gmbH
47 ljubeZen in smrt plestenjak jan menart records d.o.o.
48 figHt for tHis love cHerYl cole universal music gmbH
49 You knoW me Williams robbie dallas d.o.o.
50 Waka Waka tHis time for africa fifa World cup 

2010
sHakira feat fresHlYground menart records d.o.o.

skladb na radijskih postajah v letu 2010
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# Izvedba Izvajalec Proizvajalec fonograma

51 Wonderful life Hurts menart records d.o.o.
52 Human tHe killers universal music gmbH
53 Čas dan d kif kif d.o.o. / menart records d.o.o.
54 dance WitH somebodY mando diao universal music gmbH
55 total eclipse of tHe Heart Westlife menart records d.o.o.
56 Z goriČkega v piran kreslin vlado ZaloŽba kreslin d.o.o.
57 mr rock & roll macdonald amY universal music gmbH
58 tHis afternoon nickelback nika d.o.o.
59 deŽ puŠlar nina rtv slovenija - ZaloŽba
60 You don t knoW miloW universal music gmbH
61 paparaZZi ladY gaga universal music gmbH
62 tik tok kesHa menart records d.o.o.
63 Hot n cold katY perrY dallas d.o.o.
64 memories guetta david feat. kid cudi dallas d.o.o.
65 tHe best turner tina dallas d.o.o.
66 broken strings morrison james feat nellY furtado nika d.o.o.
67 losing mY religion r.e.m. nika d.o.o.
68 all summer long kid rock nika d.o.o.
69 kaj in kam tangels rtv slovenija - ZaloŽba / raaj 

produkcija d.o.o.
70 bad influence pink menart records d.o.o.
71 staY tHe nigHt james blunt nika d.o.o.
72 fallin for You colbie caillat universal music gmbH
73 Wire to Wire raZorligHt universal music gmbH
74 Halo beYonce menart records d.o.o.
75 sHe said plan b nika d.o.o.
76 breakfast at tiffanY's deep blue sometHing universal music gmbH
77 WHat do You got bon jovi universal music gmbH
78 voda dan d kif kif d.o.o. / menart records d.o.o.
79 tHrougH tHe eYes of a cHild reamonn universal music gmbH
80 fire WitH fire scissor sisters universal music gmbH
81 WHats up 4 non blondes universal music gmbH
82 ne bi radio edit april raaj produkcija d.o.o.
83 don't tell me tHat it's over macdonald amY universal music gmbH
84 africa toto menart records d.o.o.
85 doWn under men at Work menart records d.o.o.
86 male roke / voda siddHarta & dan d menart records d.o.o.
87 evacuate tHe dancefloor cascada universal music gmbH
88 notHings gonna stop us noW starsHip menart records d.o.o.
89 just tHe WaY You are bruno mars nika d.o.o.
90 rocket goldfrapp dallas d.o.o.
91 can't figHt tHe moonligHt leann rimes nika d.o.o.
92 pesek in dotik tabu menart records d.o.o.
93 rain mika universal music gmbH
94 lemon tree fool s garden menart records d.o.o.
95 broken Hearted girl beYonce menart records d.o.o.
96 cesta kreslin vlado ZaloŽba kreslin d.o.o.
97 love song dan d kif kif d.o.o.
98 tHe final countdoWn europe menart records d.o.o.
99 runaWaY train soul asYlum nika d.o.o.
100 74 75 connells matriX music d.o.o.
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slovenskih skladb na radijskih postajah v letu 2010
# Izvedba Izvajalec Proizvajalec fonograma

1 sleČeno srce puŠlar nina sedveX d.o.o.
2 poljubljena tabu menart records d.o.o.
3 42 tabu menart records d.o.o.
4 sam boŠ Šel domov april raaj produkcija d.o.o.
5 braZil alYa menart records d.o.o.
6 vsak je sam godec alenka dallas d.o.o.
7 tiste lepe dni neisHa nika records d.o.o.
8 ljubeZen in smrt plestenjak jan menart records d.o.o.
9 Čas dan d kif kif d.o.o. / menart records d.o.o.
10 Z goriČkega v piran kreslin vlado ZaloŽba kreslin d.o.o.
11 deŽ puŠlar nina rtv slovenija - ZaloŽba
12 kaj in kam tangels rtv slovenija - ZaloŽba / raaj 

produkcija d.o.o.
13 voda dan d kif kif d.o.o. / menart records d.o.o.
14 ne bi radio edit april raaj produkcija d.o.o.
15 male roke / voda siddHarta & dan d menart records d.o.o.
16 pesek in dotik tabu menart records d.o.o.
17 cesta kreslin vlado ZaloŽba kreslin d.o.o.
18 love song dan d kif kif d.o.o.
19 moj si Zrak voZelj marko rtv slovenija - ZaloŽba
20 Zavrtela sva svet lombardo nejc perartis boris perme s.p.
21 narodnoZabavni rock Žlindra rok ansambel & kalamari rtv slovenija - ZaloŽba / ansambel 

roka Žlindre / kalamari skupina
22 moja moja Hribar andraŽ nika records d.o.o.
23 kaj vse bi dal gal gjurin sedveX d.o.o.
24 tu in Zdaj alYa menart records d.o.o.
25 soba 102 plestenjak jan lara Šiljevinac feat menart records d.o.o.
26 Črta ivanČiĆ slavko nika records d.o.o.
27 laHko bi Zletela kreslin vlado ZaloŽba kreslin d.o.o.
28 si ok plestenjak jan klasika s simfoniki menart records d.o.o.
29 jagode in Čokolada rok 'n' band rtv slovenija - ZaloŽba
30 ti si se bal baruca lara lara b rtv slovenija - ZaloŽba
31 upaj si victorY
32 original kingstoni feat danijela
33 v iskanju sreČe Zlatko & puŠlar nina Zavod street13
34 pustil ti bom sanje plestenjak jan klasika s simfoniki menart records d.o.o.
35 Črni konji ČeZ nebo Hamo in gal rtv slovenija - ZaloŽba
36 bicikl leteČi potepuHi ZaloŽba obZorja d.d.
37 Če je to vse tinkara kovaČ dallas d.o.o.
38 iZ pekla do raja plestenjak jan eva menart records d.o.o.
39 vse kar si ŽeliŠ naber omar nika records d.o.o.
40 sonce planet groove nika records d.o.o.
41 in ko enkrat bom umrl magnifico menart records d.o.o.
42 mine leto guŠti & polona kasal guŠtin miHa
43 malo tu malo tam neisHa nika records d.o.o.
44 je treba delat smolar adi nika records d.o.o.
45 ljubljana portoroŽ magnifico menart records d.o.o.
46 Zarjavele trobente predin Zoran los malancanos ZaloŽba obZorja d.d.
47 obČutek alYa menart records d.o.o.
48 moj problem dan d kif kif d.o.o.
49 laHko sem srce tabu menart records d.o.o.
50 dan ljubeZni 1975 pepel in kri rtv slovenija - ZaloŽba

100 največkrat predvajanih
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# Izvedba Izvajalec Proizvajalec fonograma

51 ljubeZen je padla Z neba tinkara kovaČ dallas d.o.o.
52 namesto srca tabu menart records d.o.o.
53 oblak Za dva tabu menart records d.o.o.
54 Življenje je lepo alenka godec dallas d.o.o.
55 silvia magnifico menart records d.o.o.
56 ti ZnaŠ eva menart records d.o.o.
57 le kaj se skriva pod obleko tega mesta neisHa nika records d.o.o.
58 divje tabu menart records d.o.o.
59 tiH deŽeven dan 1X band cole moretti corona d.o.o.
60 na soncu siddHarta dallas d.o.o.
61 led s severa big foot mama kif kif d.o.o.
62 Življenje je Hribar andraŽ nika records d.o.o.
63 stara barka california menart records d.o.o.
64 rabm druŠtvo mrtviH pesnikov ZaloŽba obZorja d.d.
65 ko boŠ priŠel kovaČ tinkara rtv slovenija - ZaloŽba
66 reci da si nora name california menart records d.o.o.
67 od ljudi Za ljudi murat & jose kulturno umetniŠko druŠtvo mjt 

(t3s muZik)
68 prvi maj rock partYZani

69 Hir aj kam Hir aj go magnifico menart records d.o.o.
70 sem takŠen ker sem Živ faraoni slavko ivanČiČ rtv slovenija - ZaloŽba
71 ne Zameri mi leeloojamais feat. lord leftY dallas d.o.o.
72 Črta cotiČ Zdenko coto neisHa feat menart records d.o.o. / nika re-

cords d.o.o. / talent planet d.o.o.
73 maŠ Še kje Čas neisHa nika records d.o.o.
74 dobra vila tabu menart records d.o.o.
75 daleČ stran XeQutifZ matriX music d.o.o.
76 samo ljubeZen sestre menart records d.o.o.
77 sanjaj i.c.e. dallas d.o.o.
78 non stop! alYa menart records d.o.o.
79 daleČ je Za naju pomlad smolar adi ZaloŽba obZorja d.d.
80 ledena ptica california menart records d.o.o.
81 samo tebe te imam mi2 aulos, robert novak s.p.
82 en korak avia band get trade d.o.o.
83 vedno Zame guŠti & polona kasal 100 d.o.o.
84 bit ZmelkooW furlan boris
85 luna nad obalo kingston menart records d.o.o.
86 sonČek je... (skuŠtrana) predin Zoran los malancanos ZaloŽba obZorja d.d.
87 s totega konca predin Zoran tHe gYpsY sWing band artbiro d.o.o.
88 tina cotiČ Zdenko coto boŠtjan dermol feat menart records d.o.o. / talent 

planet d.o.o.
89 Za prijatelje Šifrer andrej

90 sive ceste panda rtv slovenija - ZaloŽba
91 odHajam Z vetrom puŠlar nina sedveX d.o.o.
92 sam en majHen poljub lovŠin peter nika d.o.o.
93 on je jaZ boHem kotar dejvi
94 angel tabu menart records d.o.o.
95 Čist en majHen radio kingston menart records d.o.o.
96 Čas bo na moji strani gal gjurin sedveX d.o.o.
97 Čebelar slak lojZe ansambel ZaloŽba obZorja d.d.
98 odŠla bom Še to noČ rupel anja ZaloŽba obZorja d.d.
99 vrtnar dragaŠ saŠa sasHa sale ZaloŽba obZorja d.d.
100 daleČ gjurin gal sedveX d.o.o.
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Nina, s skladbo Slečeno srce ste osvojili radijske 
postaje in poželi naziv najbolj predvajane slo-
venske glasbenice v letu 2010. Kaj je po vašem 
mnenju tista glasbena formula, ki prepriča po-
slušalce, da si želijo več?

formula je tako kot v vsaki umetnosti ta, da v svo-
jo glasbo in svoje ustvarjanje vlagaš veliko dobre 
volje, znanja, motivacije in ne odnehaš po prvem 
spotiku. v popularni glasbi se moraš zavedati, da 
ustvarjaš za publiko in predvsem, da si ti na odru 
zaradi svoje publike, ne pa, da je publika pod od-
rom zaradi tebe.

Na radijskih postajah je bilo v letu 2010 razmerje 
med tujo in domačo glasbo 60 : 40. Kaj se vam 
zdi, kako radi imamo Slovenci slovensko glasbo?

slovenci rabimo več priložnosti, da vzljubimo slo-
vensko glasbo, hkrati pa malo več samozavesti pri 
ustvarjanju glasbe, ki ne sme biti samo kopija tuje 
produkcije. bolj moramo biti ponosni na svoj jezik 
in ta ponos se mora odražati tako pri ustvarjanju 
kot pri uredniški politiki slovenskih radijev in osta-
lih medijev.

Mislite, da tudi slovenski glasbeniki sami nosijo 
del odgovornosti pri ustvarjanju takih skladb, ki 
bodo moderne, všečne in ki se ne bodo predva-
jale samo v poznih večernih urah?

modernost in splošna všečnost sta pojma, ki se 
konstantno spreminjata in soustvarjata med glas-
beniki in publiko. del “odgovornosti” nedvomno 
stoji na strani glasbenikov samih, drugi del pa lah-
ko iščemo pri urednikih radijskih, televizijskih in 
ostalih medijskih programov. sama pravim, da bi 
bilo veliko že to, če bi se našli nekje na sredini in o 
tem pogovarjali.

Za vami je bogata glasbena kariera, nenazadnje ste 
tudi sami zmagali na Bitki talentov, izbrani ste bili 
za pevko leta 2006, nastopili na Emi in verjetno bi 
lahko še naštevali. Menite, da tudi televizijska pre-
poznavnost vpliva na izbor skladb, ki se bodo nato 
predvajale na radijskih postajah?

seveda radiji raje predvajajo znane obraze in glasove, 
tu ni dvoma. ljudje smo tako narejeni, da po medijih 
raje spremljamo nekoga, ki ga od nekje poznamo, kot 
nekoga, ki ga še ne poznamo. dandanes pa ob vseh 
možnih medijih ne potrebuješ televizije, da postaneš  

prepoznaven. internet nudi neomejene možnosti in 
vsi jih lahko uporabljamo.

Počasi se zaključuje že druga sezona oddaje 
Slovenija ima talent. Kaj menite o taki prilo-
žnosti za nove, mlade talente?

talent showi vsekakor so dobra priložnost, kjer 
se lahko predstavijo novi talenti. sama navijam 
predvsem za mlade, ki imajo res kaj pokazati. pri 
vsem tem pa je pomembno zavedanje, da je to 
šele osnova in začetek za nadaljne delo. leto je 
hitro okoli in oddaja nudi nove priložnosti no-
vim ljudem.

Imajo te glasbene točke, ki so se pojavile v oddaji, 
kakšno možnost, da postanejo v prihodnosti tudi 
predvajane na radijskih postajah?

sama sem v tej in podobnih oddajah zasledila 
nekaj mladih glasbenikov, ki so se predstavili z 
živo izvedbo svojih avtorskih skladb in bili pri 
tem zelo prepričljivi. od njih samih in pred-
vsem njihovega nadaljnjega dela pa je odvisno 
ali bomo o njih še slišali in njihove skladbe po-
slušali tudi na radijskih postajah.

Kje pa so Ninini začetni koraki, ki so napovedali 
recept za uspeh?

glasba je bila del mene že od malega, ko sem s krta-
čo za lase prepevala v maminem frizerskem salonu 
in se pretvarjala, da sem pevka. domači so bili moja 
publika in potiho sem vedno sanjala, da bi kdaj 
lahko zares postala prava pevka. kasneje sem obi-
skovala glasbeno šolo, različne pevske zbore, pela v 
skupinah, se pridno učila in prišla so tudi tista prava 
leta, ko se je prijateljica odločila, da me prijavi na 
avdicijo za bitko talentov v oddaji spet doma. in 
tako se je začelo.

Svetovni glasbeni trendi se ob tistih pomemb-
nejši stalnicah nenehno spreminjajo, slovenski 
trendi verjetno niso kaj precej drugačni. Ob naši 
stalni spremljevalki, narodno zabavni glasbi, na-
stajajo nove glasbene produkcije. Že postajamo, 
kar se drznosti in imidža tiče, slovenski MTV?

drznost in imidž sta elementa, ki so stvar naše druž-
be in mislim, da ni potrebe po konstantni primerja-
vi recimo z mtv-jem. slovenci smo pri teh stvareh 
specifični zaradi svoje majhnosti in v tej specifiki je 
treba iskati svoj karakter pri drznosti in imidžu.
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nina pušlar in slečeno srce
najbolj predvajana skladba v 2010:
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mnenje s pridržkom
pridržek bo razviden v nadaljevanju besedila. Hiter 
prelet seznamov predvajanih skladb/izvajalcev ne 
pušča nikakršnih dvomov. razlika med glasbo, ki jo 
v programe uvršča javna radio televizija, in glasbo, 
ki jo sučejo v seznamu združene lokalne in komer-
cialno naravnave radijske postaje, je neverjetna. ne 
nemogoča, ampak neverjetna.

preden začnete operirati z imeni, naj pojasnim, da 
jaz tega ne bom počel. bom pa operiral s številkami. 
največkrat predvajana skladba domačega izvora se 
je po podatkih Zavoda ipf, ki zajema 55 radijskih 
postaj v sloveniji, v letu 2010 v eter zavihtela 3938-
krat. skladba je dolga 258 sekund in če bi preračunal 
v dneve in jo vrtel zdržema, bi si zapolnil skoraj 12 
dni radijskega etra. brez oglasov, radarjev in skriv-
nostnih zvokov. pri največkrat predvajanih sklad-
bah tujega porekla je skladba, ki je eter zagledala 
7868-krat. kar znese več kot 19 dni neprekinjenega 
vrtenja ene in iste. o rahli nelogičnosti priča tudi 
podatek, da se album (ker pri nas tržišča singlov 
pač ni), na katerem se nahaja največkrat (po mo-
jem mnenju »prevečkrat«) predvajana tuja skladba, 
sploh ni uvrstil med najbolj prodajane albume na 
precej legitimni lestvici slo top 30. album z največ-
krat predvajano domačo skladbo pa je zmogel do 
petega mesta omenjene lestvice. pridržek s stališča 
očitane dolgočasnosti radijskega etra: obe prvo uvr-
ščeni skladbi sta predstavnici pop glasbe, domača 
bolj, ker tuja malce, ampak res samo malo, zadiši po 
soulu in morda celo r'n'b ju. ja in, pravite? ja, doma 
je v tem času »nastalo« vsaj še 20 primerljivih skladb, 

ki bi si zaslužile razgibati radijski eter, v tujini pa je  
pesmic, kot je najbolj predvajana, na stotine. med 50 
največkrat predvajanimi skladbami je le, ali pa če že-
lite celo, 9 domačih skladb. največji razkol med glas-
bo javne rtv in ostalih radijskih postaj pa je opa-
ziti pri četrti največkrat predvajani domači skladbi. 
pet nacionalnih radijskih postaj skupaj 0, ostale 
2831-krat. taki so podatki, ki jih posreduje Zavod 
ipf. podatke namreč dostavijo radijske postaje. o 
teorijah zarot ne bom zgubljal besed, o teorijah t.i. 
power play dogovorov prav tako ne, o vplivu založb 
na odločitve glasbenih in programskih »urednikov« 
tudi ne, te kosti naj prevračajo drugi, tisti drugi, ki 
mnogokrat v medijih bentijo čez politiko radijskih 
postaj, sklicujejo kongrese in potem … nič. Še manj 
bi se ukvarjal z »naročenimi deli«. naročilo je se-
veda legitimno dejanje, izpolnjevanje naročila tudi. 
predvsem pa je na področju glasbe to posel. posel, 
ki se splača in tudi izplača. bolj kot je naročilo jasno 
in naročeno narejeno po navodilih, bolj se izplača. 
rahlo skrb ustvarja tudi neažurnost večine radijskih 
postaj, ki očitno stavijo na starejše ali »preverjene« 
zvočne slike in si zaradi teh ali onih, spet naivno 
verjamem legalnih in legitimnih razlogov, ne želijo 
predrznosti in drugačnosti. kar se zvočne slike sicer 
tiče, je srednji tok očitno edina glasba, ki si jo želijo/
upajo vrteti. karkoli drugega morda splaši lokalnega 
oglaševalca, ki, verjamem, vneto spremlja podatke o 
poslušanosti radijskih postaj. te pa z glasbo tako ali 
tako ne lovijo poslušalcev in dosegov, za to skrbijo 
»akcije«, takšne in drugačne. od skoraj intimnih 
odnosov z avtomobili na javnih krajih, do zanikanja 

lastnega imena ob prejemu telefonskega klica. večni 
odgovori, ki javni rtv »očitajo« obvezni prispevek, 
ob tem ko so komercialni mediji odvisni le od de-
narja oglaševalcev, držijo. a ne dovolj, da bi zato jav-
ne radijske postaje vrtele vse, razen popularne glas-
be, in obratno, torej komercialne samo popularno in 
nič drugega. s čim pa merimo popularnost pri nas? 
s številom prodanih plošč? dvomim. Z obiski sa-
mostojnih koncertov izvajalk in izvajalcev, ki na teh 
koncertih nikoli, ampak res nikoli, ne sežejo po pri-
redbah? na srečo mnogih izvajalcev, ne.  po številu 
objavljenih fotografij v časnikih in na spletnih por-
talih? upam, da ne. pravih (beri preverljivih) lestvic 
pri nas ni, lestvic, ki bi lahko s komercialnega sta-
lišča nastavile zrcalo danes objavljenim podatkom. 
legalnega domačega portala za kupovanje glasbe-
nih datotek tudi ne. Še več. Že desetletje slovenija 
nima nacionalne glasbene nagrade. Zlate note so 
zamrle, Zlati petelin je crknil. kdo je kriv? jaz za-
pišem. glasbeniki in založbe. res. očitno jim tako 
stanje ugaja. in ja, z zadnjimi zapisanimi besedami 
žogo podajam Zavodu ipf. Zavodu za uveljavljanje 
pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov slove-
nije. ker ceni glasbo. poudarek je na e, kajne?

Andrej Karoli

Andrej Karoli je radijski voditelj in glasbeni urednik 
na Valu 202, 2. radijskemu programu RTV Slovenija. 

Komentar odraža stališča avtorja in ne nujno  
uredništva.

radio se spreminja
radio je bil prvi brezplačni elektronski medij. kot 
medij se je razvil v 20. letih prejšnjega stoletja. do 
prihoda interneta radio ni imel resne konkurence 
med elektronskimi mediji. radio je lahko novice in 
dogodke prenašal v realnem času, torej takoj, ko so se 
zgodili. tudi na volitvah so zmagovali kandidati, ki so 
imeli »radijski« glas. prvi predsednik, ki je na volitvah 
zmagal po zaslugi nastopa na televiziji, je bil ameri-
ški predsednik john fitzgerald kennedy. to je bilo 
leta 1960. televizija je kot medij spremenila navade 
poslušalcev, ki sedaj vsak večer namesto ob radijskih 
sprejemnikih sedijo pred tv-sprejemniki. v 80. letih 
prejšnjega stoletja so video spoti radiu prevzeli tudi 
primat na področju promocije glasbenih uspešnic. 
pesem brez video spota danes ne more biti več hit. 
radijske postaje morajo zato danes slediti glasbenim 
tv-postajam. največja in absolutna konkurenca ra-
diu je po letu 2000 postal internet. mnogi se sprašujete 
zakaj? pred prihodom interneta so si mnogi poslušalci 
pesmi snemali iz radia. tisti, rojeni pred letom 1980, 
se zagotovo spomnite, kako smo nestrpno čakali glas-
bene oddaje, ki so predstavljale nove pesmi, da smo 
si jih lahko posneli na avdio kaseto. Še v 90. letih so 

poslušalci kot obnoreli klicali na radijske postaje in si 
naročali glasbene želje. danes tega ni več. danes se 
ljudje usedejo za računalnik, vpišejo ime pesmi in si 
jo naložijo na svoj mp3 predvajalnik ali pa si ogleda-
jo video na spletnem portalu Youtube.  radio se 
mora zato kot medij postaviti na novo, sicer bo izgu-
bil bitko z internetom. s prihodom interneta imajo 
poslušalci na voljo več tisoč radijskih programov, ki 
predvajajo glasbo brez reklam. dodana vrednost ra-
dia je zato v drugih vsebinah. po raziskavah, ki smo 
jih naredili pri družbi infonet media d.d., je ključno za 
uspeh radia: zabavne vsebine, dobri voditelji, nemo-
teča glasba, prometne informacije in lokalne novice. 
Če pogledamo lestvico najbolj poslušanih komercial-
nih radijskih postaj za mesec maj, ugotovimo, da prvi 
dve postaji, radio city in radio 1, upoštevata točno 
to. radio city je z reporterjem milanom prvi postavil 
na slovenski radijski trg zabavni lik, ki je tako močen, 
da je včasih celo bolj prepoznaven kot radijska posta-
ja sama. enako velja za radio 1, kjer je denis avdić 
tista osebnost, zaradi katere je prepoznaven radio 1. 
radiu 1 in radiu city pa je skupno tudi to, da redno 
izvajata glasbene raziskave. to pomeni, da na poseb-

nih glasbenih testih poslušalcem predvajata glasbo in 
na osnovi ocen, ki jih podajo poslušalci, oblikujeta 
glasbeno shemo. ta sicer zelo demokratičen pristop, 
ki odločanje o glasbi prepusti poslušalcem, pa je razje-
zil številne glasbenike. tak način izbora glasbe namreč 
onemogoča, da bi se kdorkoli dogovoril z glasbenim 
urednikom in mimo želje poslušalcev predvajal neko 
pesem. poslušanost radijskih postaj, ki so v izbor glas-
be vključile poslušalce, se je skokovito dvignila. radio 
je torej danes drugačen medij, kot je bil pred 10 leti. 
radio je moral glasbeno postati »nemoteč«, vsebinsko 
pa bolj zabaven kot informativen. absolutni primat na 
področju informacij ima danes internet. ko se nekaj 
zgodi, vsi takoj hitimo na internet zato, da izvemo kaj 
več. danes nihče več ne reče: »prižgi radio, da bomo 
slišali, kaj se je zgodilo …«

Leo Oblak

Leo Oblak  je predsednik uprave družbe Infonet media. 

Komentar odraža stališča avtorja in ne nujno  
uredništva. 



bil je običajen delovni dan. morda le še za odte-
nek bolj stresen kot običajno. in evo, sredi največje 
dopoldanske hektike je zazvonil telefon. javil sem 
se in bil na moje veliko presenečenje naprošen, če 
bi lahko do naslednjega dne napisal kratki spis o 
borutu Činču, nekakšen predstavitveni portret. 
navkljub mnogoterim obveznostim, ki so me ča-
kale tisti dan, sem pristal. Zgolj zaradi iskrenega 
in globokega spoštovanja do portretiranca. bom 
pač malo manj spal nocoj, sem si mislil, tudi to je 
rock'n'roll …

potem pa sem se zavedel, da sem se znašel v za-
gati. kako v nekaj kratkih vrstic stlačiti vse, kar je 
možakar dosegel na glasbenem področju kot avtor 
glasbe in aranžer, briljanten instrumentalist, zane-
sljiv spremljevalni vokalist, producent in snemalec 
ali zgolj kot tvorec scene? prav gotovo bi na koga 
ali na kaj pozabil, kajti tega je toliko, da je zadeva 
praktično nepregledna. poleg tega o njegovi glas-
beni poti že obstaja nekaj bolj ali manj popolnih in 
bolj ali manj posrečenih zapisov, tako da se z boga-
to zapuščino njegovega glasbenega udejstvovanja 
vsaj okvirno lahko seznani vsakdo, ki ima dostop 
do svetovnega spleta. glede na povedano sem se 
odločil, pa naj mi bo oproščeno, da bom faktogra-
fijo prepustil komu drugemu, sam pa zapisal zgolj 
tisto, kar mi bo pač najprej padlo na pamet. 

prva slika, ki se mi pojavi pred očmi ob misli na 
našega glavnega junaka, je njegov že skoraj štiri-

desetletni črni hammond, ki ga krasi stiliziran na-
pis »noć«. borut si ga je v italiji kupil na kredit 
na začetku sedemdesetih, ko je postal član »prve 
slovenske supergrupe« sedem svetlobnih let. 
Hammond je bil ob nakupu običajne, dolgočasne 
rjave barve. pa je naneslo, da je njegov ponosni la-
stnik s svojim bendom igral na skupnem koncertu 
s srbskimi hardrock veljaki smak, katerih klavi-
aturist je imel hammond popolnoma bele barve. 
Šminka! no, kakorkoli, to je boruta sprovociralo 
do te mere, da je, ko se je vrnil s špila domov, vzel 
brusilni papir, spraskal barvo do živega lesa ter in-
strument prebarval na vranje črno. He he he, to je 
rock'n'roll. in tak je Činč!

a če ga pripadniki starejše generacije rockerjev 
dojemajo predvsem kot klaviaturista, je trumam 
mlajših glasbenikov bolj domača slika boruta za 
mešalno mizo v njegovem legendarnem studiu. 
tudi sam sem ga tako najprej spoznal in hotel bi 
poudariti, da je bilo snemanje plošče pod njego-
vim produkcijskim vodstvom ena najbolj prijetnih 
izkušenj v mojih petnajstih letih resnejšega ukvar-
janja z glasbo. da niso to le zgolj in samo moji 
subjektivni občutki, priča cel kup nagrad, ki jih je 
borut prejel za svoje studijsko delo – dokler so se 
nagrade še podeljevale seveda!

in če je že snemati z njim velik užitek, je še toliko 
večji z njim muzicirati. pa ne zgolj zato, ker je vir-
tuoz za tipkami s prepoznavnim zvokom in stilom, 
vsaj toliko tudi zaradi tega, ker je možakar odprte 
glave in širokih (glasbenih) obzorij, vedno pripra-
vljen spoznavati in odkrivati novo in drugačno. 
Zato ni čudno, da je tako iskan glasbenik, ki je 
pustil nezgrešljive sledi na brezštevilnih ključnih 
albumih slovenske in vsejugoslovanske glasbene 
scene – od hardcora pa do pesmic za otroke.

a kakorkoli obračamo in kakorkoli izpostavljamo 
vse zasluge, ki jih gre priznati našemu junaku, ob-
staja prav posebna vloga, s katero je pustil za sabo 
najglobljo sled: Činč je ena od dveh gosenic kul-
tnega buldožerja. druga je njegov glasbeni brat 
boris bele. ostali so prihajali in odhajali, a brez 
njiju, brez njune ustvarjalne sinergije, takšnega 
benda, ki mu po vplivu na nekdanjo slovensko in 
jugoslovansko rockovsko sceno ni para, ne bi mo-

glo biti. v tej vlogi je Činč nezamenljiv. in biti ne-
zamenljiv je največji dosežek! tako v rock'n'rollu, 
kot na kateremkoli drugem področju …

Viki Baba, glasbenik in član skupine Same babe

//Za flesH://

… ne bom našteval, ne bom našteval … jaguarji, 
sedem svetlobnih let, b.b. Činč blues bend, bul-
dožer, marko brecelj … ne bom našteval, ne bom 
našteval … pankrti, sokoli, niet, peter lovšin, jani 
kovačič … ne bom našteval, ne bom našteval … 
tomaž domicelj, don mentoni band, adi smolar, 
tomaž pengov, vlado kreslin … ne bom našteval, 
ne bom našteval … bojan drobež, tonny monta-
no, elvis j. kurtović & His meteors, film, vlada 
divljan … ne bom našteval, ne bom našteval … 
peter klepec, srp, vis cannabis, glorija, o!kult 
… ne bom našteval, ne bom našteval … brezno 
zla, orion. moulin rouge, u'redu, big ben … ne 
bom našteval, ne bom našteval …  tantadruj, ju-
lija, Quatebriga, miladojka Youneed, klinika za 
cinike … ne bom našteval, ne bom našteval …
Quad masacre, don juan, pop design, miki Ša-
rac, sasha … ne bom našteval, ne bom našteval 
… majda arh, sendi, big foot mama, dan-d, ta-
nja ribič … ne bom našteval, ne bom našteval … 
dada baand, sfiltrom, leon matek, juhej in vu-
hmepiš, same babe … ne bom našteval, ne bom 
našteval … uroš lovšin, simona Weiss, orlek, 
laufer … ne bom našteval, ne bom našteval … 
trobecove krušne peči, proces, dva minuta mr-
žnje, brendi, Šukar … ne bom našteval, ne bom 
našteval … lene kosti, junaki nočne kronike, pe-
pelka, leteči potepuhi, grad … ne bom našteval, 
ne bom našteval … indust-bag, magnifico, u'redu, 
brendi, tantadruj … ne bom našteval, ne bom na-
števal … Helena blagne, avtomobili, Zlatko do-
brič, lojze kranjčan, Hiša … ne bom našteval, 
ne bom našteval … lado jakša, videosex, lačni 
franz, Zoran predin, ego malfunction … ne bom 
našteval, ne bom našteval … Heavy les Wanted, 
ali en, bombe, katice, Zaklonišče prepeva … ne 
bom našteval, ne bom našteval … sausages, ivan 
volarič - feo, arché, ulixes … ne bom našteval, 
ne bom našteval … 
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Za črnim Hammondom in 
štiriindvajsetkanalno mešalno 
mizo: portret boruta Činča
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sorodne pravice za neuke
»... izvajalec mora vedeti, kako nastopiti, 
... ker če tega ne ve, se podre cela zgradba, 
in ne izrazi poslušalcu, kar mora izraziti.« 
(s. v. rahmaninov)

svetovno znani skladatelj in pianist je odlično izra-
zil pomembnost posrednikov med avtorji izvirne-
ga dela in javnostjo in težo njihovega dela. pravni 
instrument za varovanje njihovih prispevkov pred 
nedovoljenim izkoriščanjem s strani tretjih oseb so 
sorodne pravice.

sorodne pravice so, kot pravi že njihovo ime, soro-
dne avtorski pravici. Zgodovinsko se je potreba po 
varovanju prispevkov izvajalcev in kasneje tudi pri-
spevkov drugih imetnikov sorodnih pravic razvila 
zaradi tehnološkega napredka. tehnološke inovaci-
je, ki so omogočile zapisovanje in predvajanje zvo-
ka, so izpodrinile potrebo po živih glasbenih izved-
bah. sprva je gramofon in z njim povezana izdelava 
glasbenih plošč glasbenim izvajalcem omogočala 
velike zaslužke, saj so morali izvajalci vsako ploščo 
posneti posebej, vendar je razvoj tehnologije, ki je 
omogočil množično razmnoževanje in predvajanje 
glasbe, v odsotnosti izvajalcev v številnih primer-
kih, ogrozil finančni položaj izvajalcev, da so terjali 
posebno varstvo. podobno so kasneje, ko je tehno-
loški razvoj omogočil tudi enostavno presnemava-
nje kaset, gramofonskih plošč in kasneje cdjev, ter-
jali posebno varstvo svojih podjemnih vložkov tudi 
proizvajalci teh naprav in podobno tudi radijske in 
televizijske hiše na lastnih oddajah.

potrebo po posebnem varstvu so izvajalci, proizva-
jalci fonogramov in radijske in televizijske organi-
zacije zahtevale preko svojih organizacij na med-
narodni ravni in tako dosegle, da je bila leta 1961 
sprejeta rimska konvencija za varstvo izvajalcev, 
proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organi-
zacij iz leta 1961. cilj te konvencije je bil zavarovati 
tiste subjekte, katerih dejavnost so različne poseb-
ne oblike izkoriščanja intelektualnega dela.1 poleg 
rimske konvencije sorodne pravice urejajo tudi 
drugi sporazumi in mednarodne pogodbe, kot so to 
zlasti Wipo performance and phonograms treaty  
2 in sporazum trips3.  

v sloveniji so sorodne pravice urejene od leta 1995, 
ko je bil sprejet Zakon o avtorski in sorodnih pra-
vicah (Zasp). imetniki sorodnih pravic po naši 
zakonodaji so izvajalci, proizvajalci fonogramov, 
filmski producenti, radijske in televizijske (rtv) 
organizacije. v naši zakonodaji poznamo še dve po-
sebni skupini pravic in sicer pravico založnikov in 
posebno oziroma “sui generis” pravico izdelovalcev 
podatkovnih baz.

sorodne pravice, ki jih Zasp taksativno ureja vsako 
v svojem poglavju, imajo kljub temu nekaj skupnih 
značilnosti. nastanek sorodnih pravic je odvisen 
od vrste dela, ki ga te pravice varujejo, zato lahko 
nastanejo z izvedbo (pravice izvajalca), nastankom 
posnetka (pravice proizvajalcev fonogramov, pra-
vice filmskih producentov), radiodifuznim odda-
janjem (pravice rtv organizacij), zakonito izdajo 
dela (založniki) ali izdelavo podatkovne baze. so-
rodne pravice praviloma trajajo 50 let od datumov 
izvedbe, nastanka, oddajanja ali izdaje dela in z 
razliko avtorske pravice ne dajejo pravnega varstva 
po smrti imetnika pravic. varstvo podatkovnih baz 
traja 15 let od nastanka ali zakonite izdaje oziroma 
15 let od vsebinske spremembe podatkovne baze. 

v evropskem parlamentu je trenutno predlog za 
podaljšanje sorodnih pravic iz 50 na 95 let. Zlasti 
glasbena industrija utemeljuje potrebo po podaljša-
nju z ekonomskimi razlogi, vendar neodvisne štu-
dije, med njimi najpomembnejši gowers review4 
in študija ivir5, zavračajo upravičenost podaljšanja 
z močnimi argumenti, da bi podaljšanje trajanja so-
rodnih pravic škodilo družbi v celoti,  vendar jim 
predlagatelji žal ne sledijo. pri tem se zdi, da poza-
bljajo, da avtorsko pravo ni samo pravo za glasbeno 
industrijo, ampak  v današnjih časih vpliva prav na 
vsakega posameznika. idealni sistem avtorskega 
prava mora vzpostavljati učinkovite iniciative za 
ustvarjalce in založnike, vendar brez neupraviče-
nega omejevanja uporabnikov in tudi drugih po-
znejših ustvarjalcev, ki ustvarjajo, če slikovito pov-
zemamo alberta einsteina, na ramenih prejšnjih 
generacij.

med iZvajalce štejemo zelo različne posredni-
ke avtorskih del in sicer igralce, pevce, glasbenike, 
plesalce in druge osebe, ki igrajo, pojejo, podajajo, 
deklamirajo, nastopajo, interpretirajo ali drugače 
izvajajo avtorska ali folklorna dela. tudi režiserji 
dramskih predstav, dirigenti orkestrov, vodje pev-
skih zborov, oblikovalci tona ter varietejski in cir-
kuški umetniki so izvajalci.

proiZvajalci fonogramov so podjetniki, 
fizične ali pravne osebe, ki prevzamejo podjetniško 
pobudo in odgovornost za prvi posnetek zvokov 
neke izvedbe ali drugih zvokov, ali nadomestkov 
zvokov. fonogram je posnetek zvokov neke izvedbe 
ali drugih zvokov, ali nadomestka zvokov. Za fono-
gram se ne šteje posnetek, ki je vključen v avdiovi-
zualno delo.

filmski producenti so fizične ali pravne ose-
be, ki v svojem imenu in za svoj ali tuj račun orga-
nizirajo in vodijo ustvarjanje in dokončanje avdio-
vizualnega dela ali zaporedja gibljivih slik.

sorodne pravice rtv organiZacij obsegajo pra-
vico radiodifuzne retransmisije lastnih oddaj, sekun-
darnega radiodifuznega oddajanja lastnih oddaj, če 
se izvaja na krajih, ki so dostopni javnosti proti plači-
lu vstopnine, pravico snemanja svojih oddaj, pravico 
reproduciranja posnetkov svojih oddaj, pravico dis-
tribuiranja posnetkov svojih oddaj, pravico dajanja 
na voljo javnosti posnetkov svojih oddaj.

naša zakonodaja pozna tudi posebno pravico Za-
loŽnikov in posebno “sui generis” pravico iZ-
delovalcev podatkovniH baZ. iz vidika 
zaklepanja že prostih del, torej del, na katerih so 
pravice že potekle, je zelo problematična pravica 
založnikov, ki jo prejme oseba, ki prvič zakonito 
izda ali priobči javnosti še neobjavljeno delo, na 
katerem je avtorska pravica že potekla. posebno 
pravico založnika pridobi tudi oseba, ki pripra-
vi izdajo dela, na katerem so avtorska pravica že 
potekla in je rezultat znanstvene dejavnosti ter se 
bistveno razlikuje od znanih izdaj tega dela. tuje 
zakonodaje, vključno z državami, ki so sprejele 
nove avtorske zakone v zadnjih nekaj letih, zalo-
žnikom praviloma ne posvečajo posebne pozor-
nosti v okviru varstva sorodnih pravic. največji 
obseg varstva daje nemški zakon, med tem ko 
francoski, švicarski in italijanski zakon založni-
kom ne priznavajo nobenih posebnih sorodnih 
pravic. posebna “sui generis” pravica izdelovalcev 
podatkovnih baz varuje podjemni vložek izdelo-
valca podatkovne baze in traja 15 let odkar je bila 
baza izdelana ali zakonito objavljena oziroma 15 
let od njene zadnje substančne spremembe, kar de 
facto lahko pomeni, da je trajanje te pravice časov-
no neomejeno.

večino sorodnih pravic je praktično nemogoče 
uveljavljati individualno, zato se praviloma uve-
ljavljajo kolektivno preko kolektivnih organizacij. 
v sloveniji za glasbene izvajalce in proizvajalce 
fonogramov njihove pravice uveljavlja Zavod za 
uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev  
fonogramov slovenije (Zavod ipf).6

1  trampuž, oman, Zupančič, Zakon o avtorski in sorodnih 
    pravicah s komentarjem, 1997, str. 284, 285
2  uradni list rs-mp, št. 25/1999
3  uradni list rs-mp, št. 10/1995
4   gowers review of intellectual property, objavljeno na 
   http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/      +  
   http://www.hm-treasury.gov.uk/media/6/e/pbr06_gowers_ 
   report_755.pd
5 povzetek študije objavljen na http://www.ivir.nl/publications/
    other/ivir_recast_exec_summary_2006.pdf
6  https://www.zavod-ipf.si/

dr. Maja Jančič Bogataj

Dr. Maja Jančič Bogataj je ustanoviteljica in vodja 
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avtorska pravica v spletnem okolju ostaja izziv za prihodnost 
tanja fajon je marca v ljubljani organizirala medna-
rodno strokovno konferenco o avtorski pravici v di-
gitalnem okolju, na kateri so se v sloveniji prvič zbra-
li strokovnjaki, avtorji, organizacije za zaščito pravic 
avtorjev, ponudniki internetnih storitev, distributerji, 
politiki in pravni strokovnjaki, da bi ponudili odgo-
vore na vprašanja o prihodnosti avtorske pravice ter 
širjenja avtorskih del v digitalnem okolju.  

Čeprav so se udeleženci strinjali, da dostopnost in-
formacij, umetniških in zabavnih vsebin preko spleta 
sodi med najpomembnejše pridobitve sodobne in-
formacijske družbe, so imeli – po pričakovanjih – 
glede pravnega varstva in ureditve avtorske pravice 
in intelektualne lastnine v digitalnem okolju različne 
poglede.

v dopoldanskem delu konference je bila razprava na-
menjena pregledu  stanja avtorske pravice in intelektu-
alne lastnine v sloveniji. »avtorska pravica je vzpod-
buda za ustvarjalnost in vprašanje moralne integritete 
– tako ustvarjalcev kot kršiteljev,« je dejala maja boga-
taj jančič (inštitut za intelektualno lastnino). »pravice 
imamo – tudi pravico do rabe interneta. vendar v ime-
nu ene pravice ne smemo pohoditi druge.« 

dr. jurij Žurej z urada za intelektualno lastnino 
je opozoril, da v sloveniji slabo poznamo avtorsko 
pravo in poslovne modele in da za ureditev raz-
mer ni odgovorna država, temveč strokovnjaki. 
boštjan menart, glasbeni založnik, je menil, da 
zaradi kaotičnih razmer močno pada produkcija, 
predstavniki piratske stranke slovenije pa so, na-
sprotno, zatrdili, da je avtorskih del vsak dan več 
in da je trajanje avtorske pravice veliko predolgo:  
»avtorske pravice za glasbo naj trajajo 5, za film pa 
2 leti,« je dejal andrej Čremožnik. »avtorske pra-
vice so za nekatere temelj preživetja, ostali v verigi 
pa kujejo dobičke,« je razmišljal tomaž grubar 
(saZas), obenem pa povedal, da tudi med sa-
mimi avtorji ni enotnih pogledov na rešitve. »av-
torsko zakonodajo je treba narediti bolj pravično, 
uporabno za vse skupine: ponudnikov, avtorjev in 
ostalih,« je dejal jože Zrimšek (t2), janko Čretnik 
(distribucija ceneX) pa se je zavzel predvsem za 
izobraževanje mladine in dodal: »piratstvo je kraja 
in bi moralo biti kaznovano.« 
 
»digitalna agenda, ki jo pospešuje t.i. »copyright« 
industrija, nas je pripeljala v zgodovinsko situacijo, 
kjer prevelika zaščita avtorske pravice grozi z ruše-

njem ravnovesja med pravicami imetnikov avtorske  
pravice in družbenimi interesi. ali lahko verjame-
mo, da bomo znali vzpostaviti mehanizem, ki bi 
zavrl spletno piratstvo in obenem ohranil ome-
jitve, ki ohranjajo interesno ravnotežje?« je na 
popoldanskem delu tuje goste povprašala tanja 
fajon. razprava o praktičnih primerih trenutno 
veljavnih pravnih rešitev in o mehanizmih, ki se 
šele uveljavljajo, je pokazala predvsem, da morajo 
vsi vpleteni delovati kot strokovni forum v spre-
jemanju odločitev in odgovarjanju na vprašanja, 
ki se bodo odpirala z nadaljnjim  tehnološkim ra-
zvojem. Zato so se zavzeli za iskanje konsenza in 
nadaljevanje razprav tudi v prihodnosti. 

»v 21. stoletju je nujno urediti avtorske pravico, 
vendar bo to možno le s sodelovanjem širokega 
kroga – javnosti, avtorjev, stroke. bodimo pame-
tni, bodimo učinkoviti, zaščitimo pravice in svo-
boščine, zaščitimo odprtost interneta, hkrati pa 
zaščitimo intelektualno lastnino in pravice avtor-
jev,« je zaključil stavros lambrinidis, podpredse-
dnik evropskega parlamenta. 

poročilo s konference o avtorski pravici v digitalnem okolju
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vtisi razpravljalcev

Andrej Čremožnik 
– predstavnik piratske stranke slovenije

»Vesel sem, da se razprava o avtorskih pravicah končno 
odpira širši množici. Kljub temu da smo soočili veliko 
različnih pogledov, pa menim, da takšen format kon-
ference ni ustrezen za reševanje problema avtorskih 
pravic. Dolgi monologi kažejo na to, da govorci ne raz-
mišljajo o kompromisu. Ker sem mnenja, da nobena 
stran, pravična ali ne, nima do popolnosti izoblikova-
nega stališča, si želim, da bi se prihodnjič osredotočili na 
konkretne probleme vseh strani in se o njih pogovarjali. 
Panel s tujimi gosti je pokazal, da nasprotne strani lahko 
govorijo skupni jezik, kar je spodbudno in pohvalno.«

Martin Spence – bectu 
(uk’s media and entertainment trade union)

»Konferenca se mi je zdela zelo stimulativna in 
pozitivna. Soočili smo se s široko paleto mnenj o 
avtorski pravici v digitalnem okolju, v kreativni 
industriji, z željo in pogumom, da nekoč pride-
mo do genialne rešitve. Vesel bom, če bi lahko 
prisostvoval konferencam in pogovorom tudi v 
prihodnje, če jih boste organizirali. Drugače naj 
povem, da sem bil nazadnje v Sloveniji pred 25 
leti in tudi tokrat sem zelo užival. Vzel sem si ne-
kaj časa za obisk Narodne galerije in muzeja in 
drugih znamenitosti.«

Chris Marcich – mpaa 
(motion picture association of america)

»Konferenca je bila res dragocena. Organizator je v 
program vključil širok nabor panelov in tudi širok 
nabor pogledov. Pogovori so bili zanimivi in živi. 
Poslanka Fajonova je moderirala zelo učinkovito in 
je poskušala iz nas izvleči konkretne ideje, ki bi jim 
sledili. Moram reči, da je tudi Ljubljana čudovita.«

celotno konferenco si lahko ogledate na: 
http://tanja-fajon.on-net.si/tv.php
vir: spletni časopis tanje fajon, 29. marec 2011, 
www.tanja-fajon.eu 
fotografije: andrej korenč

Zakaj dobijo proizvajalci fonogramov polovico denarja, 
je drugod po svetu ureditev enaka?

video odgovor poiščite na
www.zavodipf.si/ipf_tv.php

Zakaj pri Zavodu IPF dobim manj denarja kot pri  
SAZAS-u? Kakšna je povezava med njima?

video odgovor poiščite na
www.zavodipf.si/ipf_tv.php

Obrazložitev trditve »Pri razdeljevanju sredstev se  
upošteva dejanska uporaba, tako da denar dobijo tisti, 
katerih glasba je bila predvajana.«  

video odgovor poiščite na
www.zavodipf.si/ipf_tv.php

Kaj je ZASP?  
Kje ga je mogoče najti?

video odgovor poiščite na
www.zavodipf.si/ipf_tv.php

Zakaj posamezni  
izvajalci dobijo denar  
še enkrat, če so bili  
plačani že ob snemanju?

video odgovor poiščite na
www.zavodipf.si/ipf_tv.php



marca smo imeli v sloveniji konferenco o avtor-
ski pravici v digitalnem okolju. menda prvo, na 
kateri smo se v isti dvorani zbrali strokovnjaki, 
avtorji, organizacije za zaščito pravic avtorjev, po-
nudniki internetnih storitev, distributerji, pravni 
strokovnjaki in tudi nekaj politikov. Bomo kopira-
li, ali nas bodo kopirali drugi?, je bila nosilna di-
lema razprave, v kateri se je izkazalo, da so pogledi 
na pravno varstvo in urejanje avtorske pravice in 
intelektualne lastnine v digitalnem okolju med 
omenjenimi skupinami zelo različni. pričakovano, 
seveda, po drugi strani pa vendarle nekoliko pre-
senetljivo. Zakaj? ker e-doba traja že zelo dolgo, 
okopi zagovornikov in nasprotnikov piratstva (če 
polarizacijo oziroma spor nekoliko poenostavi-
mo) pa ostajajo popolnoma nespremenjeni, enako 
visoki in trdni, enako oddaljeni.

Širjenje avtorskih del v digitalnem okolju, poveče-
vanje dostopnosti kulturno-umetniških stvaritev, 
zabavnih vsebin, informacij in komunikacij pre-
ko spleta sodi med najpomembnejše pridobitve 
informacijske družbe. glede na način sodobnega 
komuniciranja in obete razvoja je to širjenje nuj-
no, neizogibno in bo še naraščalo. na nek način 
je začudujoče, da na področju urejanja avtorske 
pravice, ki bi moralo bilo pravičnejše in za vse čle-
ne v verigi sprejemljivo, ni pravzaprav nobenega 
napredka. kot da si ga ne bi želeli in kot da smo 
vsi vdani v usodo in sprijaznjeni z obstoječim sta-
njem? presenetile so me tudi besede tomaža gru-
barja, ki je v razpravi, potem ko je kot »zastopnik« 
avtorjev povedal, da se o avtorski pravici vedno 

bolj pogovarjajo pravniki, založniki in politiki, 
ki avtorjev medse sploh ne povabijo, dodal še, da 
bi se tudi sami avtorji morali zapreti v sobo in se 
pogovoriti. se pravi, da si tudi avtorji med seboj 
niso enotni, kje je njihovo mesto v prihodnosti 
in kakšen status si pravzaprav želijo. Če avtorji 
na razprave, ko se govori o njihovih pravicah, res 
niso vabljeni, je to seveda velik problem, še večji 
pa, če (zaradi neenotnosti?) na posvete ne pridejo 
in le od daleč spremljajo, kako jim »drugi« krojijo 
usodo.

v 21. stoletju je avtorsko pravico v digitalnem 
okolju kajpada nujno urediti s čim širšim konsen-
zom – javnosti, avtorjev, stroke. vendar je osnovni 
pogoj za splošen konsenz strinjanje vseh delujočih 
v posameznih členih verige, tega pa očitno še ni?

to se je nekako pokazalo tudi v razpravah na kon-
ferenci, ki je bila sicer izjemno pozitivno sprejeta, 
vendar pa smo v odzivih dobili tudi kritike, da ni 
ponudila konkretnih rešitev. teh res ni bilo, saj so 
se tudi udeleženci sami, kot so priznali, znašli v 
zagati, kako k problemu pristopiti.

Če naj delujemo kot strokovni forum, s čimer se 
verjetno strinjajo vse strani, je treba z razpravami 
nadaljevati, in sicer na način, da bodo predstav-
niki svojih branž – avtorji, distributerji, uporab-
niki – opremljeni s konstruktivnimi in realnimi 
predlogi, pripravljeni počasi zniževati in zbliževati 
svoje okope in s kompromisnimi predlogi poiskati 
skupno linijo. nadaljevanje razprav smo obljubili  

in jih bomo tudi izvedli. izziv torej ostaja dosega-
nje vsaj minimalnega skupnega stališča. srž pro-
blema je v iskanju ravnotežja, ki ne bo ekonomsko 
primeren samo za imetnike pravic, temveč družbe 
kot celote.

Tanja Fajon, evropska poslanka
www.tanja-fajon.eu 

Komentar odraža stališča avtorja in ne nujno  
uredništva. 
Dodajte vaš komentar na www.zavodipf.si/?option=blog.

Kako je s tujim državljanom, ki ni avtor besedila in tu 
igra pesem v slovenščini?

video odgovor poiščite na
www.zavodipf.si/ipf_tv.php

Zakaj posamezni izvajalci dobijo denar še enkrat,  
če so bili plačani že ob snemanju?

video odgovor poiščite na
www.zavodipf.si/ipf_tv.php

Kako se »včlaniti«  
v Zavod IPF?  

video odgovor poiščite na
www.zavodipf.si/ipf_tv.php
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v digitalnem okolju – je dialog utopija?

avtorska pravica
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glasba online:
komercialna uporaba glasbenih vsebin se je zgodila 
z gramofonsko ploščo in nadaljevala s kompaktno 
ploščo – cd-jem, ki je pomenila bum v distribuciji 
in prodaji. s pojavom medmrežja se je možnost upo-
rabe vsebin še povečala. fizični nosilec kar naenkrat 
ni bil več potreben. namesto da bi svetovna glasbena 
industrija prilagodila svoje poslovanje novim tehno-
logijam, izkoristila možnosti, ki jih nove tehnologije 
ponujajo, je kar naenkrat zaspala. opirala se je na cd, 
ki predstavlja najenostavnejši način zaslužka, česar pa 
uporabniki niso sprejeli in so se obrnili k novi tehnolo-
giji. tako imenovani “zaspali prostor” je izkoristil ino-
vativni računalničar apple s svojimi itunesi in prevzel 
digitalno globalni trg. kasneje so se pojavili še mobilni 
operaterji, ki so v komercialne in marketinške namene 
glasbo izrabili bolj kot orodje za pospeševanje prodaje 
naročnin, ne pa za promoviranje glasbenih vsebin. pa-
dec v fizični prodaji je večji, kot je rast digitalne proda-
je, kar je razvidno iz tabele, ki je bila narejena v sklopu 
forresterjeve raziskave 'napoved internetne glasbe'. 
po forresterjevi napovedi se bo ta trend nadaljeval vse 
do leta 2013, ko se bo začel umirjati. ravno leto 2012 
naj bi bilo tisto prelomno, ko bo digitalna prodaja glas-
be v svetu prehitela fizično. 

v sloveniji je po naši oceni padec v fizični prodaji še 
večji kot v svetu, delež, ki pripade digitalni prodaji, pa 
je minoren. padec pri fizični prodaji glasbe med le-
toma 2003 in 2010 ocenjujemo na kar 88 odstotkov, 
medtem ko odstotek digitalne prodaje leta 2010 pred-
stavlja zgolj 2 odstotka  vrednosti trga v letu 2003.  

slovenija je majhna, zato so nas globalni ponudniki 
zaobšli, imamo pa nekaj domačih ponudnikov vsebin 
preko interneta:

•	  Planet – Zabavaj.se, ki je zaživel 1. decembra 
2004, je bil prva prava spletna glasbena proda-
jalna s širokim izborom tuje in domače glasbe 
v sloveniji. uporabniki so lahko izbirali med 
več kot 900 tisoč skladbami in brezplačno 
poslušali kratke odlomke. Za poslušanje cele 
skladbe so plačali – takrat še - 1 tolar, za nakup 
in prenos na svoj računalnik pa 240 tolarjev. 
Še posebej ugoden je bil nakup celih albumov, 
kjer cena običajno ni presegala 2400 tolarjev, 
kar je bilo bistveno ceneje kot v klasičnih glas-
benih trgovinah. nakup je bil možen s kredi-
tnimi karticami, uporabniki mobitel gsm/
umts pa so lahko plačali s sporočili sms. 
trgovina je nastala v sodelovanju z mobitelom 
ter britanskim partnerjem od2, ki je upravljal 
podatkovno bazo in it rešitev. uvodna stran 
Zabavaj.se je ponujala izbor vročih singlov in 
albumov, domačih in tujih, hkrati pa tudi ure-
dniška priporočila in izbor po zvrsteh, od roc-
ka do klasike. omogočeno je bilo iskanje glede 
na izvajalca ali naslov, obiskovalci pa so lahko 
brskali tudi po različnih zvrsteh glasbe (ambi-

entalna/new age, blues, ...), kjer so bili  izva-
jalci urejeni po abecedi. vse glasbene datoteke 
so bile visoke kakovosti in zavarovane pred 
virusi. postopek  nakupa je bil sledeč: uporab-
nik je skladbo poiskal, jo poslušal, nato pa po 
želji kupil in prenesel na svoj računalnik. Šte-
vilo poslušanih skladb je bilo največje ob za-
gonu portala Zabavaj.se, to je decembra 2004, 
nato se je navdušenje polagoma zmanjševalo, 
še zlasti v poletnih mesecih. podoben trend so 
beležili tudi nakupi skladb. glasbena trgovina 
je zaradi slabih rezultatov prenehala delovati v 
začetku leta 2006.   

•	  Hypersound je obstajal, a ne deluje več.   

•	 SIMOBIL – ORTO MUZIQ je največji in je 
predvsem v funkciji marketinga mobilnega ope-
raterja. osebno ne opažam, da bi simobilu por-
tal muziQ, v prihodnosti predstavljal pomemben 
delež prodaje. muziq je portal z več kot 2.800.000 
mp3 melodijami in zajema širok razpon žanrov 
in izvajalcev. nakup mp3 melodije stane od 0,99 
do 1,5 evra, nakup albumov pa od 6,99 do 12,99 
evra; lahko pa izbirate tudi med muZiQ mp3 
paketi, tedensko in/ali mesečno naročnino, ki 
se obnavlja  (nakup mp3 melodij po ugodnejši 
ceni). cena je od 3 evre na teden ali 10 evrov na 
mesec. opcija muZiQ unlimited pa omogoča 
neomejen dostop do glasbene zbirke s pomo-
čjo programa muZiQ manager, kjer je cena 
9,99 evrov na mesec, orto muZiQ naročni-
ški paket z vključeno opcijo muZiQ unlimi-
ted, pa znaša 15 evrov mesečno.  

•	 MENART – MZONE je prvi slovenski založni-
ški portal za prodajo digitalnih vsebin. deluje 
od druge polovice leta 2007 in ima v knjižnici 
celoten menartov katalog, izbrane plošče hr-
vaške založbe aquarius in plošče neodvisnih 
domačih in tujih založb ter izvajalcev. vse 
skladbe so na voljo v .mp3 formatu (192kbps) 
brez drm zaščite, za nakup ni treba sklepati 
naročnine ali se registrirati. cene so primerljive 
s ponudbo v svetu: mp3 skladba 0,99 evra; mp3 
virtualna kompilacija do 15 skladb 6,49 evra; 
mp3 virtualni album nad 15 skladb 7,99 evra. 
poleg nakupa mp3 skladb in albumov portal 
mZone omogoča tudi nakup mobilnih vsebin. 
slaba stran je, da ni prišlo do dogovora z ostali-
mi vodilnimi slovenskimi založbami in je kata-
log temu primerno skromen.  

•	 www.mp3center.si je piratska stran! ta stran 
je med množico nelegalnih ponudb glasbe na 
internetu izpostavljena zato, ker je najlažje do-
stopna, saj zanjo ni potrebna registracija. sami 
zase pravijo, da ničesar ne ponujajo, le uporabni-
ke usmerjajo naprej do vsebin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

slovenski ponudniki vsebin preko mobilnih omrežij 
so planet9, simobil, 3line, Hardlab, 12 media, leeloo. 

Če smo na začetku ugotovili, da so imele nove tehno-
logije v zgodovini pozitiven učinek na razvoj glasbene 
industrije in glasbe kot kulturne dobrine nasploh, sedaj 
ugotavljamo, da se je s prihodom interneta smer ra-
zvoja obrnila navzdol. Še posebej, ko govorimo o glasbi 
v slovenskem jeziku, omejeni zgolj na majhen trg.

postavlja se vprašanje, kje lahko iščemo vzroke? Če je 
globalna industrija zaspala, potem je slovenska v komi. 
leta 2011 ima spletno stran vsega pet založb, od teh 
samo ena od t. i. “velikih”. 

Že leta se pritožujemo nad stanjem na tem področju. 
priča smo tudi pasivnemu odnosu do obstoječih po-
nudnikov storitev, saj od vsakega, ki na novo pride na 
trg, takoj zahtevamo ogromne vsote denarja. 

sistemski vzroki pa so tisti, ki v osnovi onemogočajo 
življenje kreativnih vsebin v digitalnem okolju. Zako-
nodaja ščiti uporabnike in ne omogoča dovolj pravic 
imetnikom. eden od vzrokov za tako stanje je vseka-
kor tudi razširjenost družbenega odnosa do intelek-
tualne vsebine na spletu, ki zavrača poplačilo uporabe 
imetnikom pravic. različne skupine, tudi tiste blizu 
državnih organov, takšen odnos spodbujajo, kar je še 
najbolj zaskrbljujoče. in tu je še neenakopravna obrav-
nava glasbe kot kulturne dobrine v primerjavi z drugi-
mi. Želimo si, da bi tudi sorodna pravica bila izključna, 
ne samo poplačilna. 

posledica stanja je upad domače produkcije med le-
toma 2003 in 2010 za 90 odstotkov. povprečna starost 
glasbenih izvajalcev se drastično viša in število zapo-
slenih v glasbeni industriji je upadlo za več kot 80 od-
stotkov. tisti, ki vztrajajo, vztrajajo iz nostalgije in ne iz 
ekonomske računice.

Boštjan Menart,
direktor založbe menart

Komentar odraža stališča avtorja in ne nujno  
uredništva. 
 

povej mi, kako si dobil to skladbo, in povem ti, kdo si



“Moji” ljudje so me pogosto čukasto gledali, ko sem Brendija zadnja leta ponosno uvrščal 
v krog Prijateljev. “Ma dej ne se hecat…”. On kao da dela nek šit od muske, jaz pa kao da 
nekaj čisto drugega. Ma ja. Kot bi tisto “njegovo” povzročalo raka, tole “moje” pa ga zdravilo. 
Japajade, kvečjemu obratno: moj stik z njim je bil svetel, iskren in zdravilen; sploh v kakih 
mračnih dnevih, ko sem ga znal poklicati in povprašati, če slučajno vidi luč na koncu tunela. 
Zorni koti in ponujeni izhodi so bili (v nasprotju z depresivnimi “ne-da-se” bla-blaji večine 
drugih) – poskočni, duhoviti in inspirativni. 
 
In v nulo se je držal dogovorjenega. Kakovost, ki si jo sam sebi zadnje čase – kljub vsem 
trudu – težko pripišem. Kao ne sfolgam vsega. Njemu je to uspevalo. Mogoče celo preveč. 
In verjetno ne v lastno dobro. Na včerajšnjem špilu, ko je šel odžgat še zadnjo rundo, ga že 
slišim: “Publike ne smeš zajebat!”. Fuck. Če bi včeraj le prekršil pravilo, zajebal vse in sredi 
špila spokal na urgenco… Danes mi je iskreno in boleče žal (bolj natančno: jezen sem nanj), 
da včeraj ni znal biti tak – kot vsi ostali. 
 
Zelo ga bom pogrešal (pa naj si »moji« mislijo, kar hočejo).

Nikola Sekulovič

sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 49. letu življenja zapustil iz-
vajalec in proizvajalec fonogramov, član Zavoda ipf, branko jovanovič 
vunjak, bolj znan kot brendi. Za njim ostaja velika praznina, ki jo bo 
nemogoče zapolniti – in s tem ne mislimo samo na glasbeno področje.

brendi je bil na slovenski glasbeni sceni prisoten 25 let kot samostojni 
izvajalec in član nekaterih legendarnih skupin, ki so v zgodovini slo-
venske popularne glasbe pustile neizbrisen pečat: med prvimi znanimi 
je bila zasedba beli med, ki je bila predhodnik don juanov, nato je 
bil kratek čas član zasedbe rendez vous. sledila je selitev k ansamblu 
amadeus, nato pa je leta 1986 ustanovil legendarno skupino don juan, 
o kateri ni potrebno izgubljati besed. skladbe, kot so rdeča roža, pod 
oknom sem stal, povej mi marina in rad bi ti rekel nekaj lepega so še 
danes železen repertoar marsikatere naše skupine. leta 1996 je kariero 
nadaljeval kot solo izvajalec in v duetu s pevcem koradom buzetijem.

brendi je veliko sodeloval tudi z drugimi izvajalci, kot so Hajdi koro-
šec, ptujskih 5, natalija verboten, Helena blagne, bazar, majda arh, 
vili resnik in boris kopitar. 

bil je tudi ustanovitelj in lastnik založbe mandarina, ki je bila ena prvih 
zasebnih pri nas. 

Brendi, ostajaš z nami!a
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administrativne spletne strani  
Zavoda ipf: admiss
Zavod ipf je razvil spletno aplikacijo, ki upravičencem kadarkoli 
in od kjerkoli omogoča vpogled v vse informacije, ki se tičejo njegovih 
varovanih del. vsak upravičenec, ki zavodu podpiše pooblastilo  
za zastopanje, se lahko na naslovu https://admiss.zavod-ipf.si/ vpiše v 
administrativne spletne strani z uporabniškim imenom in geslom, ki mu 
ga na oddelku za reparticijo določijo ob predložitvi potrebnih podatkov. 
Če uporabnik strani slučajno založi svoje geslo, to lahko uredi s preprosto 
funkcijo po kliku na povezavo Pošlji geslo ... 

podatki o varovanih delih se praviloma osvežujejo večkrat mesečno, obra-
čunski pa po vsakem opravljenem obračunu ali poračunih. datum zadnje 
osvežitve je vedno izpisan že na vstopni strani.

Po uspešni prijavi uporabnik strani lahko izbira med več možnostmi.

Prijavljena dela člana
funkcija vsebuje več zavihkov. vsakemu upravičencu se 
tako v prvem zavihku izpišejo njegovi matični podatki, iz-
vedbe pri katerih je pripravljen kot izvajalec, kot upraviče-
nec po izvajalcu, kot lastnik in kot upravičenca po lastniku. 

Obračunski podatki
tu je možen vpogled v seznam obračunov in poračunov s 
seznamom obračunanih radijskih postaj po posameznih le-
tih, kartico obračunanih nadomestil iz katere je razvidno, 
katera nadomestila so bila upravičencu že izplačana in kate-
ra še čakajo na izplačila. v tem segmentu je možen vpogled 
tudi v kartico izplačil, kjer si lahko ogledamo datume posa-
meznih izplačil obračunanih nadomestil.

Sporedi predvajanih del
tu je možen izpis predvajanj prijavljenih izvedb posame-
znega upravičenca, možno pa je tudi iskanje po sporedih 
predvajanj. registriran uporabnik ima tako vpogled v šte-
vilo predvajanj svojih prijavljenih del, za primerjavo pa si 
lahko s pomočjo iskalnika ogleda tudi števila predvajanj 
drugih izvedb. predvajanja za posamezne izvedbe omogo-
čajo vpogled za posamezni radijski program za vsak mesec 
posebej. podatki so na voljo za leti 2010 in 2009.

Člani skupščin
Članom vsake od skupščin Zavoda ipf je za uresničeva-
nje njihovih interesov omogočen vpogled v seznam članov 
skupščine katere član je. 

Urejanje profila
Če želi uporabnik strani zamenjati svoje dostopno geslo za 
dostop do administrativnih spletnih strani, to lahko stori v 
tem zavihku. vse ostale spremembe (naslov, številka oseb-
nega računa ...) je potrebno opraviti s pisno izjavo, ki jo 
upravičenec pošlje na naš poštni naslov.

Prijava fonograma
vsak upravičenec lahko v skladu z akti zavoda prijavi ali dopolni prijavo 
izvedb, pri kateri sodeluje. pomembno je, da izpolni vsa zahtevana po-
lja. po zaključku dela je treba prijave natisniti in poslati na poštni naslov 
Zavoda ipf.

Iskanje
v tem zavihku uporabnik strani lahko preveri stanje prijav izvedb. Z vno-
som zahteve v iskalno polje se izpišejo vse izvedbe, ki ustrezajo izbranim 
kriterijem. da je učinkovitost uveljavljanja pravice lahko največja, si lah-
ko vsi upravičenci ogledajo prijave in tako preverijo, če so pravilno pri-
javljene. išče se lahko po nazivu posnetka, glavnem izvajalcu in naslovu 
albuma.

https://admiss.zavod-ipf.si/ 


