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eho tudi na spletu
Z ehom vas želimo še podrobneje obveščati o našem delu, načrtih, nalogah 
in novostih na področju varovanja sorodnih pravic. Časopis eho vas čaka 
tudi na naši spletni strani v posebnem zavihku.

poskeniraj in prelistaj ...

prijetno branje.

 | uvodni eho

03

eho št. 2
Spoštovani člani,

pred vami je druga številka časopisa eho. veseli smo bili vseh odzivov, ki ste 
nam jih namenili po prvi številki, in prepričani smo, da je tudi ta pot deljenja 
informacij o našem delu z vami pravilna. Še bolj bi bili veseli vaše aktivne 
udeležbe pri vsebini, zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite in nam 
pošljete svoje predloge vsebin.

v tokratni številki vas čaka pregled nekaterih najbolj aktualnih tematik. vpra-
šali smo se, koliko nas cenijo naši mediji, ki svoj program in vsebine pretežno 
zapolnjujejo z vašim delom. podatki so skrb zbujajoči. razveselilo nas je dej-
stvo, da so slovenski glasbeni izvajalci postali bolj predvajani od tujih, vsaj po 
številu prvih mest na naši lestvici. 

torej, še znamo in zmoremo delati poslušljivo glasbo za vedno bolj zahtevno 
občinstvo in izbirčne glasbene urednike.

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

skupščini sprejeli 
finančni načrt 2012

skupščini glasbenih izvajalcev in proizva-
jalcev fonogramov sta v začetku decembra 
potrdili finančni načrt Zavoda ipf za leto 
2012. prihodki bodo predvidoma znašali 
3.405.000,00 evrov oziroma v primeru pode-

ljenega dovoljenja za zbiranje nadomestil iz 
naslova privatnega in drugega lastnega repro-
duciranja 3.705.000,00. največ, 1.700.000,00 
evrov, nadomestil v imenu upravičencev na-
črtujemo zbrati v skupini malih uporabnikov. 

Za poslovno leto 2012 glede na dosedanje 
izkušnje in načrtovani razvoj predvidevamo 
1.217.000,00 evrov stroškov. 

UO



| vaš Zavod ipf

ko vlečem črto pod leto 2011, vidim, da smo se am-
biciozno lotili kar nekaj ključnih področij. Zavod ipf 
je v preteklosti organsko rasel, s to rastjo pa so prišle 
tudi potrebe po redefiniranju določenih funkcij in 
procesov. veliko pozornosti smo posvetili povečanju 
učinkovitosti delovanja. tako smo konec letošnjega 
leta izvedli kadrovsko reorganizacijo, ki bo v letu 
2012 prinesla zmanjšanje stroškov in posledično 
več sredstev za delitev med upravičence. od poga-
janj z rtv slo in komercialnih radijskih postaj si 
obetamo približevanje evropskim nadomestilom in 
ustrezno vrednotenje naših pravic. pomembne so 

spremembe pravilnika o delitvi nadomestil, s kate-
rimi bomo zmanjšali delež delitev na osnovi nedefi-
nirane glasbe, kar nam bo omogočila raziskava po-
slušanosti radijskih postaj pri malih uporabnikih. in 
ne nazadnje, na bledu smo gostili ugledne pravnike 
iz scapra in regionalno srečanje ifpi, na katerem 
smo utrdili vezi z našimi sestrskimi organizacijami!

uspešno in sorodnih pravic vredno 2012!

Boštjan Menart, predsednik Skupščine 
proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Začeta pogajanja naj nadomestila 
približajo evropskim

naj začnem s temo, ki nas vse skupaj najbolj zanima 
in se najbolj dotika našega vsakdanjega dela. kljub 
spremenjenim gospodarskim razmeram smo, glede 
na leto 2010, prihodke Zavoda ipf povečali za pri-
bližno 15 odstotkov. podatki so zgovorni; v letu 2009 
smo zbrali 1.670.000 evrov nadomestil, v letu 2010 
2.280.000, letošnje leto pa bomo po predvidevanjih 
zaključili z 2.600.000 evri pobranih nadomestil za 
uporabo del. tudi v letu 2012 pričakujemo in pred-
videvamo rast. Zaradi povečevanja vsote, namenjene 
za izplačilo nadomestil, smo začeli z racionalizacijo 
ključnih procesov, katere končni rezultat ne bo le zni-

ževanje stroškov, temveč bo ta proces zaznamovalo 
tudi prenašanje nekaterih ključnih segmentov poslo-
vanja od zunanjih izvajalcev nazaj na kolektivno orga-
nizacijo. v preteklih letih smo namreč veliko vlagali v 
znanje, razvoj in rešitve ter tako zgradili platformo, 
ki bo tudi v bodoče omogočala še učinkovitejše delo, 
predvsem pa je pomembno to, da bo ta sistem deloval 
tudi v veliko večjem obsegu dela, ki ga pričakujemo.

Za vaše zaupanje se bomo trudili tudi v letu 2012!

Gregor Štibernik, direktor Zavoda IPF

prihodki še vedno rastejo

kot član pogajalskih skupin sem zelo razočaran nad 
vlogo glasbe, kot ji jo pripisujejo njeni največji upo-
rabniki, rtv slovenija, komercialne radijske postaje 
in ostali, ki svojo dejavnost opravljajo na način, ki je 
z glasbo tako trdno povezan, da brez nje preprosto ne 
gre. je osnovno sredstvo, ki s svojo uporabo dodaja vre-
dnost. in boli dejstvo, da se prav ti uporabniki, katerih 
dejavnost je odvisna od glasbe in njene uporabe, obna-
šajo popolnoma mačehovsko, glasbe ne cenijo in tudi 
niso pripravljeni plačati za njeno uporabo. Še bolj kot 
to pa boli nepoznavanje temeljev in osnov kolektivne 
zaščite ter avtorskega prava. sprenevedanja seveda ne 

morejo trajati v nedogled, zato bo treba doseči kvalita-
tivne premike. tarife so še vedno prenizke, kakorkoli 
zastavimo primerjave, po vseh možnih kriterijih. kislo 
jabolko, v katerega smo grizli dobršen del leta, dosegli 
premike, vendar mikro … Za tiste v glavah bo potreb-
nega več časa. glasba je podcenjena. tako ali drugače. 
medtem ko se za ceno njene uporabe še pogajamo, je 
njena vrednost dobro znana; tako je že tisoče let. 

bomo znali resnično ceniti glasbo šele s tišino? 

Boštjan Dermol, predsednik Sveta Zavoda IPF

bomo znali resnično ceniti glasbo 
šele s tišino?
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dopolnite in prijavite svoje izvedbe
v Zavodu ipf se še vedno srečujemo z mnogimi izvajalci, ki svojih izvedb 
še niso prijavili. njihov delež znaša okoli 20 % med vsemi izvedbami, rezerva-
cije za izplačilo pravic pa za neprijavljene izvedbe hranimo pet let po obračunu 
za izvajalce, tri leta pa za proizvajalce fonogramov. najlažja pot za prijavo del 
je obisk spletne strani Zavoda ipf in izpolnitev obrazca v  sistemu admiss.
Zavod ipf uveljavlja pravice vseh izvajalcev in pro-
izvajalcev fonogramov, katerih posnete izvedbe se 
uporabljajo v komercialne namene. Za učinkovito 
upravljanje pravic obeh kategorij upravičencev zbira-
mo in vodimo evidence uporabe glasbe, hkrati pa na 
podlagi prijav posnetih izvedb v svojih evidencah be-
ležimo podatke o posameznih posnetkih in o upra-
vičencih na teh izvedbah. Za večji del uporabljenega 
repertoarja smo del potrebnih podatkov že pridobili 
(ca. 80 %), za ca. 20 % izvedb pa še nismo pridobili 
prijav s podatki o upravičencih.

Za neprijavljena dela hranimo 
izplačila 5 let

nekateri glasbeni izvajalci se še vedno ne zaveda-
jo, da jim za uporabo njihovih del pripada nado-
mestilo, zato Zavod ipf poziva glasbene izvajalce 
k dopolnitvi podatkov v bazi, ki je dostopna preko 
spletne strani. popolni podatki so namreč edina pot 
za izplačila, ki glasbenim izvajalcem pripadajo za-
radi predvajanja skladb. Zavod ipf ima za vse, ki še 
niso prijavili svojih pravic na delih, v skladu z zako-
nodajo ustrezno rezervirana sredstva za preteklih 5 
let. ta trenutek je v naši bazi že več kot 2.200 upra-
vičencev, ki so jim bila obračunana nadomestila od 
leta 2004/2005 dalje v višini 20 € ali več, pa nam še 
niso posredovali podatkov za izplačilo.  

Na Administrativnih spletnih straneh 
(ADMISS) si lahko ogledate sezname 
Vaših že prijavljenih izvedb, manjka-
joče pa z obrazci, ki jih prav tako naj-
dete na naši spletni strani, še prijavite.

Veliko neprijavljenih del iz programa ARS

v letu 2011 smo zaključili tudi obdelavo spore-
dov predvajanih del v letu 2010, uporabljenih v 
3. programu radia slovenija – programu ars. 
analiza je pokazala, da je prijavljen le manjši del 
predvajanih izvedb. vse proizvajalce fonogra-
mov in izvajalce zato vabimo, da pregledate se-
znam neprijavljenega repertoarja, uporabljenega 
v omenjenem programu, ki ga najdete na naslovu  
https://www.zavod-ipf.si/sl/strani/statistika/ 

 
neprijavljen-repertoar.aspx, in ga  v skladu s svojimi 
pravicami tudi prijavite. le tako bomo lahko uspe-
šno zastopali vaše pravice in poskrbeli za izplačilo 
pripadajočih nadomestil.

Novi glasbeni izvajalci, včlanite se!

novi upravičenci lahko na spletni strani www.
zavod-ipf.si/sl/strani/izvajalci/kako-se-vclaniti/ 
kako-se-vclaniti.aspx natisnejo obrazec za prijavo
upravičenca  izvajalca, ga izpolnijo, podpišejo in 

 
pošljejo. ko so enkrat v naši bazi, lahko preko
administrativnih spletnih strani admiss 
sproti preverjajo skladbe, pri katerih so 
sodelovali, in njihovo predvajanje. sple-
tne strani admiss so sicer reprezentati-
ven primer sledenja uporabi del posame-
znih glasbenih izvajalcev, saj lahko ti vsak 
trenutek preverijo pogostost predvajanja  
njihovih del in temu pripadajoča nadomestila.

Viljem Marjan Hribar, vodja oddelka reparticije
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v Zavodu ipf pravice glasbenih izvajalcev in založnikov uveljavljamo na 
več področjih. med njimi so izjemno pomembni mali uporabniki – prav-
ne osebe v gostinski, trgovski, frizerski in drugih dejavnostih.  v letu 2010 
so v strukturi prihodkov predstavljali kar 45 % oziroma 1.035.000 evrov. 
prav tako je zaradi sistematičnega dela na tem področju v porastu eviden-
tiranje novih uporabnikov.
izraz »mali uporabniki« je uveljavljen v diskur-
zu avtorske in sorodnih pravic ter se nanaša na 
pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti, kot so 
npr. gostinska, trgovska, frizerska, kozmetična, 
hotelirska, avtomehanična, urarska itd. pri tem 
segmentu uporabnikov se najpogosteje uveljavlja 
pravica javnega predvajanja fonogramov, ki spa-
da med t. i. »male pravice«. malim uporabnikom 
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Zasp-
upb3, uradni list, št. 16/2007) nalaga obveznost 
rednega mesečnega poročanja o uporabi glasbe 
(159. člen) in plačila nadomestila za uporabo te 
glasbe (130. člen). 

Celoviti sistem za uspešno zaščito pravic

uveljavljanje pravic na tem področju je sestavljeno iz 
dveh plati – prva obsega odnose s posameznimi upo-
rabniki, drugo plat pa predstavljajo odnosi z repre-
zentativnimi združenji uporabnikov (npr. stanovski-
mi zbornicami, zvezami ipd.), s katerimi se sklepajo 
sporazumi glede načina uveljavljanja sorodnih pra-
vic, ki služijo tako prepoznavnosti zavoda in avtorski 
sorodnih pravic v javnosti kot tudi boljši »pokritosti« 
terena z vidika evidentirane uporabe. odnosi s po-
sameznimi uporabniki so sestavljeni iz kombinacije  
preverjanja uporabe glasbe na terenu, evidentiranja te  

uporabe v operacijskem sistemu, vodenja korespon-
dence in sklepanja pogodb z uporabniki, obračuna-
vanja nadomestil ter vodenja računovodskega dela, 
izterjave in pravnih postopkov zoper kršitelje določil.

Področje malih uporabnikov v struk-
turi vseh uporabnikov glasbe pred-
stavlja pomemben segment, tako po 
številu uporabnikov kot tudi po deležu 
prihodkov Zavoda IPF. V letu 2010 je 
ta delež znašal ca. 45 % vseh prihod-
kov ali ca. 1.035.000 EUR.

mali uporabniki, velik pomen
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Kako do gesla  
za ADMISS?

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

Primerjava števila aktivnih uporabnikov 
in poslovnih enot

Razmerja med 
dejavnostmi

Število malih uporabnikov v bazi raste

Za ilustracijo trenutnega stanja lahko pogleda-
mo primerjavo nekaterih številk lanskega in le-
tošnjega leta (do vključno oktobra). konec leta 
2010 smo imeli na področju malih uporabnikov 
podpisane pogodbe z več kot 5500 pravnimi 
osebami. nekatere pravne osebe upravljajo z 
več poslovnimi enotami. tako je skupno število 
vseh poslovnih enot, za katere smo konec leta 
2010 izstavljali račune, 7.518. na področju per-
cepcije malih uporabnikov smo v letu 2011 na-
daljevali z dejavnostmi terenskega preverjanja 
uporabe glasbe, ki smo jih začeli sistematično 
izvajati konec leta 2009. evidentiranje novih 
uporabnikov je potekalo po načrtih, tako da 
smo dosegli zvišanje števila podpisanih pogodb 
in zaračunanih nadomestil za javno predvajanje 
glasbe. Število malih uporabnikov s podpisano 
pogodbo se je do vključno meseca oktobra 2011 
povzpelo na 6.145 pravnih oseb, ki skupaj upra-
vljajo z 8.714 poslovnimi enotami. v tem številu 
največje deleže zavzemajo gostinska, trgovska in 
frizerska dejavnost v tem zaporedju.

Največ gostincev, trgovcev in frizerjev

omenjene tri dejavnosti obsegajo okoli 91 % 
vseh evidentiranih poslovnih enot, za katere iz-
stavljamo račune, pri čemer se navedeni delež 
kljub novo identificiranim uporabnikom, glede 
na leto 2010, ni spremenil. delež zbranih nado-
mestil iz teh treh dejavnosti je v letu 2010 znašal 
skupno 89 %, medtem ko je v letu 2011 celo še 
večji in znaša približno 94 % nadomestil iz na-
slova malih uporabnikov.

Miha Šinkovec, vodja oddelka percepcije
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v zadnjem času se pogosto srečujemo z vprašanjem, zakaj prireditev z 
uporabo glasbe prijaviti Zavodu ipf, če smo to že uredili preko Združenja 
saZas. Zato smo začeli s še aktivnejšim osveščanjem organizatorjev pri-
reditev, na katerih se javno priobčujejo fonogrami. preprosteje povedano, 
če ste organizirali javni dogodek in ga popestrili s predvajanjem glasbe, 
ste po zakonu imetnikom pravic dolžni plačati ustrezno nadomestilo.

Če na prireditvi uporabljate komercialno izdane 
fonograme, t. i. posnete glasbene izvedbe, morate 
v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pra-
vicah (v nadaljevanju Zasp) prireditev priglasiti 
tudi Zavodu ipf in v petnajstih dneh po prire-
ditvi posredovati spored predvajanj ter osnovo 
za obračun nadomestila. Za prijavo in oddajo 
vse potrebne dokumentacije je v skladu z Zasp 
odgovoren organizator prireditve in ne izvajalec 
na prireditvi. prejeta in v celoti izpolnjena do-
kumentacija je osnova za odmero nadomestila, 
plačilo nadomestila pa osnova za delitev upravi-
čencem, ki jih zastopa Zavod ipf.

En posnetek ima več pravic

na vseh glasbenih posnetkih obstajajo avtorska 
in sorodne pravice, iz česar izhaja, da ima vsak 
glasbeni posnetek tri skupine imetnikov pravic, 
in sicer avtorje glasbe, aranžmaja in besedila, 

izvajalce ter proizvajalca fonograma. vsak javni 
uporabnik glasbenih posnetkov je dolžan ime-
ti urejena razmerja z vsemi imetniki pravic oz. 
njihovimi zastopniki, Zavod ipf pa zastopa kar 
dve od navedenih skupin upravičencev, in sicer 
izvajalce in proizvajalce fonogramov. kolektivno 
uveljavljanje sorodnih pravic je koristno tudi za 
uporabnika, ki lahko uredi plačilo nadomestil na 
enem mestu za vse uporabljene posnetke. pravice 
bi sicer morali urejati z vsakim upravičencem po-
sebej, torej skleniti dogovor ali pogodbo o plačilu 
nadomestila za vsak uporabljen posnetek pose-
bej, na katerem ima lahko pravice tudi do deset 
in več upravičencev.

Nakup CD-ja še ne prinese plačila pravic

velik del javnosti še vedno meni, da so s plačilom 
nosilca zvoka, plošče, kasete, cd-ja, mp3 predva-
jalnika ali drugih hkrati poravnali tudi nadome-
stilo za javno predvajanje. tako velja zmotno pre-
pričanje, da za predvajanje glasbenih posnetkov, ki 
se predvajajo bodisi preko celotne prireditve bo-
disi pred nastopom v živo nastopajočih izvajalcev, 
med premori nastopov in po končanem nastopu, 
ni treba poravnati nadomestila za uporabo. kupec 
nosilca zvoka (npr. cd-ja) je le lastnik nosilca sa-
mega, ne pa tudi vsebine. Z njo ne more in ne sme 
razpolagati zunaj zakonskih okvirov.

Plačilo samo eni kolektivni 
organizaciji ni dovolj

ravno takšna je tudi miselnost glede pravic na 
posameznih posnetkih, ko jih je posnel izvajalec, 
ki sicer v živo nastopa na tej isti prireditvi. Zmo-
tno je prepričanje, da so s plačilom nadomestila 
Združenju saZas, ki ščiti le pravico avtorjev, 
poravnali vse pravice, nastale ob uporabi glasbe-
nih posnetkov, ker naj bi uporabili posnetke, ki 

so izvajalčeva last. v Zavodu ipf opozarjamo, da 
le nekaj odstotkov uporabnikov spoštuje določi-
la Zasp, zato v Zavodu ipf nastajajo precejšnji 
dodatni stroški, saj želimo po svojih najboljših 
močeh evidentirati čim več prireditev in prido-
biti podatke o vsebini in obsegu predvajanj, ki 
so osnova za izstavitev obračuna nadomestila 
uporabnikom in posledično izplačila honorarja 
upravičencem.

Zavod IPF v pospešeno osveščanje 
javnosti

v Zavodu ipf smo začeli s še aktivnejšim osve-
ščanjem organizatorjev prireditev, na katerih se 
javno priobčujejo fonogrami. udeležujemo se 
raznih delavnic in navzočim predstavljamo de-
lovanje in poslanstvo Zavoda ipf, pojasnjujemo 
tarife in razlagamo postopek prijave prireditve. 
večkrat poudarimo, da obveznost organizatorja 
nastane, ko se na prireditvi uporablja fonogram. 
udeležencem pokažemo in razložimo obrazce 
ter pojasnimo ugodnosti samoprijave. prav tako 
aktivno vabimo organizacije na predstavitve na 
sedež Zavoda ipf, kjer jih skušamo spodbudi-
ti, da osvestijo svoje člane o prijavi prireditev. 
aktivno smo se lotili tudi priprave prenovljene 
komunikacijske strategije. na spletni strani in v 
predstavitvenih gradivih bodo kmalu na voljo vse 
potrebne informacije, tako da bodo organizatorji 
celovito in izčrpno seznanjeni s pravicami in dol-
žnostmi ob organizaciji prireditve. 

Več o prijavi prireditev preberite na  
spletni strani www.zavod-ipf.si, kjer  
najdete tudi vse ustrezne obrazce. Če  
imate dodatna vprašanja, nam lahko 
pišete na prireditve@zavod-ipf.si. 

Maša Medik, oddelek percepcije

Zakaj prijaviti prireditev 
Zavodu ipf?
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svet za avtorsko pravo znova deluje

e-novice tudi preko rss

bo evropa znižala ddv za 
avdiovizualne in glasbene proizvode?

minister, pristojen za gospodarstvo, je no-
vembra imenoval nov svet za avtorsko pravo. 
po odstopu Zlate Štiblar kisič ga bo vodila  
mojca mlakar, z imenovanjem novega sveta pa 
je prenehal tudi mandat dosedanjim članom: 
patriku greblu, simoni Zupan, dr. krešimirju 
phariču in andreju Zupančiču. namesto njih 
je minister v svet za avtorsko pravo na podlagi 
predlogov kolektivnih organizacij in združenj 
uporabnikov imenoval aleksandra janežiča, 
marka Zupančiča, boruta bernika bogataja in 
mag. igorja kulašića. 

tovrstni državni organi so v svetu glavni »opinion 
makerji« na področju kolektivnega uveljavljanja 
in varstva avtorskih in sorodnih pravic, člani pa 
uživajo izjemno visok ugled v strokovnih krogih, 
tako da tudi sodišča nemalokrat sledijo ugotovi-
tvam in napotkom imenovanih strokovnjakov. 
sloveniji je z novo sestavo dana še ena priložnost 
za izgradnjo ugleda in proaktivno delovanje tako 
organa samega kot celotnega področja avtorskega 
prava in kolektivnega uveljavljanja pravic.

UO

enovice Zavoda ipf so od zdaj na voljo tudi 
preko storitve rss. tehnologija rss samodej-
no obvešča o temah, na katere ste naročeni na 
različnih spletnih straneh. Zdaj se jim pridru-
žujemo tudi v Zavodu ipf, saj želimo, da ste 
še hitreje obveščeni o objavi novice na naši 
spletni strani. na storitev se lahko naročite s 
klikom na oranžno ikono na naši spletni strani, 
novice pa vas bodo potem čakale v vašem sple-
tnem brskalniku oziroma na drugih, storitvam 
rss namenjenih mestih. 

UO

ita l i janski  parlament  je  oktobra  na  svojo  
vlado naslovil zahtevo po urgiranju pri evrop-
ski komisiji. pričakujejo, da bo avdiovizual-
ne in glasbene proizvode vključila na seznam 
kulturnih proizvodov, za katere velja nižja 
stopnja davka na dodano vrednost. tudi v 
sloveniji potekajo pospešene priprave na ar-
gumentiran in organiziran nastop založnikov, 
ki za svoje produkte prav tako pričakujejo 
znižanje stopnje ddv-ja. 

UO
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Zaščita pravic glasbenih izvajalcev 
in proizvajalcev fonogramov 
podaljšana na 70 let

evropska unija je z direktivo podaljšala avtor-
sko zaščito glasbenih izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov s 50 na 70 let. »tako se ti dve sku-
pini počasi približujeta avtorjem glasbenih del, 
za katere velja doživljenjska zaščita z dodatnimi 
70 leti,« poudarja predsednik sveta Zavoda ipf 
boštjan dermol. problematika dolžine varstva 
pravic je bila prisotna že dalj časa in je bila vi-
dna predvsem v primerjavi z drugimi regijami: 
»direktiva je pomembna tudi zato, ker zmanjšuje 
prepad med zaščito v evropi in drugih regijah, 
kjer ta traja od 70 do 95 let,« dodaja direktor  
Zavoda ipf gregor Štibernik. 

Večletna prizadevanja

evropski organi so na implementaciji direktive 
delali že nekaj let: »sprejetje je zagotovo po-
membno tudi za nas založbe, saj je uredba 
smiselna zaradi pogosto daljše priljubljenosti 
posameznih izvajalcev od do sedaj veljavne 
zaščite njihovih del,« dodaja predsednik skup-
ščine proizvajalcev fonogramov Zavoda ipf bo-
štjan menart. evropska komisija je spremembe 
predlagala že leta 2008, leto kasneje pa jih je 
potrdil evropski parlament. 

Zavod IPF pripravljen na podaljšane 
obračune

države članice bodo imele čas za implementaci-
jo dve leti po objavi v evropskem uradnem listu: 
»pričakujemo, da bo slovenija tukaj odreagirala  

hitro in predvsem v dobro vseh glasbenih izva-
jalcev in proizvajalcev fonogramov. mi bomo 
na spremembe dobro pripravljeni, saj nam 
naš računalniški sistem že danes omogoča, da 
sledimo tudi skladbam starejšega datuma in 
njihovim predvajanjem ter na podlagi tega pri-
pravimo osnovo za izplačilo pripadajočih pra-
vic imetnikom,« še pojasnjuje gregor Štiber-
nik. poleg Zavoda ipf so sprejetje sprememb 
pozdravile vse pomembnejše evropske pano-
žne organizacije za zaščito pravic, med drugim 

ifpi, aepo artis in scapr, katerih član je 
tudi Zavod ipf.

UO

Slovenija ima dve leti časa, da v svojo 
zakonodajo uvede zaščito, ki zmanj-
šuje prepad med avtorji skladb ter 
njihovimi izvajalci in založniki.

evropska unija je septembra sprejela podaljšano zaščito za varstvo intelek-
tualne lastnine glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Zaščita se 
s 50 podaljšuje na 70 let, kar po mnenju vodstva Zavoda ipf zmanjšuje raz-
liko med avtorji glasbe in njihovimi izvajalci oziroma založniki. slovenija 
ima dve leti časa, da novost implementira v svojo zakonodajo, v Zavodu ipf 
pa imamo zaradi naprednega računalniškega sistema sledenja predvajanj 
skladb že pripravljeno vso podlago za obračun in izplačilo pravic.
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evropski poseg v podaljšanje pravic glasbenih izvajalcev s 50 na 70 let ponuja 
izjemno priložnost za novo definiranje spoštovanja in upoštevanja sorodnih 
pravic. prihaja v času, ko je praktično vsa glasba prosto dostopna na internetu 
in ko glasbeniki pričakujejo aktivnejšo zaščito svojih pravic. o pogledu na 
direktivo, možnosti, ki jih prinaša, in o času, ki ga bo slovenija potrebovala za 
implementacijo v svojo zakonodajo, smo se pogovarjali z glasbenikom, pred-
sednikom sindikalne konference glosa – skg mag. andrejem srako.

Mnogi so pozdravili podaljšanje pra-
vic. Kako vidite to potezo kot dolgole-
tni glasbenik in sindikalist?

 »po mnogih letih, večkrat zelo radikalnih na-
sprotnih predlogih raznih lobijev, ki so mnogo-
krat brez pravih argumentov nasprotovali podalj-
šanju izvajalskih pravic, smo končno le dočakali 
sprejetje evropske direktive o podaljšanju izvajal-
skih pravic s 50 na 70 let. glede na evropske razi-
skave velika večina izvajalcev svojo pot začne že v 
dvajsetih letih, življenjska doba se podaljšuje, za-
radi izteka izvajalskih pravic zato mnogokrat pri-
de do izpada prihodkov starejših glasbenikov, in 
to ravno v njihovem najbolj ranljivem obdobju. 
najbolj zanimivo je, da, glede na mednarodne 
raziskave fonogrami, prosti izvajalskih pravic, 
niso nič cenejši v primerjavi s fonogrami, ki so še 

vedno pod zaščito. sprejeta direktiva zato pome-
ni zgodovinski premik naprej. poleg podaljšanja 
pravic ureja tudi področje pogodbenih odnosov 
med izvajalci in založbami tako, da bodo popra-
vljena nesorazmerja pri medsebojnih pogodbe-
nih odnosih. s tega stališča je besedilo direktive 
relativno inovativno in upamo, da dober poka-
zatelj smernic, kako urejati področje izvajalskih 
pravic tudi v prihodnje.«

Ali je slovenska zakonodaja pripra-
vljena na implementacijo nove direk-
tive in kakšni postopki nas čakajo?

»v zadnjih dveh letih so skoraj vsi, ki jih podro-
čje avtorskega prava zadeva (glasbeni sindikati, 
kolektivne organizacije, zainteresirana društva 
idr.), podali svoje predloge sprememb aktual-
nega Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. 
vlada je obljubljala veliko, naredila malo. nova 
vlada bo morala v slovensko zakonodajo prene-
sti 12. septembra sprejeto direktivo 2011/77/eu, 
ki podaljšuje pravico izvajalcev in producentov 
fonogramov s 50 na 70 let. na kakšen način se 
bo naloge lotila, je še velika uganka, bomo pa 
glasbeni sindikati združeni v sindikalni konfe-
renci glosa-skg pri implementaciji zagotovo 
pripravljeni sodelovati s predlogi in tudi tehnič-
nimi rešitvami, saj je naš namen, da optimalno 
izkoristimo prednosti, ki jih direktiva omogoča 
in nudi glasbenikom.«

Kdaj bodo podaljšanje pravic glasbe-
niki tudi dejansko občutili?

»prvi korak je seveda implementacija direktive v 
slovensko nacionalno zakonodajo. naloga upravi-
čencev je, da »pritiskamo« na zakonodajalca, da se 
ta postopek čim prej zaključi. vse direktive imajo 
končne roke za implementacijo in žal izkušnje ka-
žejo, da slovenija zelo rada izkoristi zadnji dovoljeni 

rok. prvi, ki bodo občutili podaljšanje, so glasbeniki, 
katerih fonogrami so na voljo javnosti že 50 let, torej 
bi v kratkem postali prosti izvajalskih pravic.«

Lahko v prihodnje pričakujemo še ka-
kšen ukrep za povečanje zaščite varstva 
pravic oz. katera so po vašem mnenju 
področja, ki bi prav tako danes potre-
bovala sistemsko spremembo zaščite?

»področje, ki se ponuja samo, je zagotovo internet. vsak 
dan smo priče, ko vznikne kakšna nova platforma, ki se 
loti ponujanja glasbe na nov, inovativen način. podro-
čje izvajalskih pravic je na internetu zelo slabo urejeno 
oziroma bolje rečeno, se ne uspe pravočasno prilagajati 
novim načinom ponujanja in distribucije avtorsko za-
ščitene glasbe. ena od idej, kako urediti to področje, je 
npr. ideja, ki se je pojavila v franciji, po kateri bi vsak 
plačnik internetnega priključka plačal določen znesek 
in bi zato imel na voljo vso avtorsko zaščiteno vsebino.« 

Mag. Andrej Sraka je glasbenik - pozav-
nist, ki je že 15 let zaposlen kot pozav-
nist v SNG Opera in balet Ljubljana. 
Študij pozavne je opravil v Ljubljani in 
Gradcu, kjer je končal tudi magisterij 
glasbe, v Ljubljani pa specializacijo. 
Ravno zaradi neurejenih razmerij je 
prevzel vodenje sindikata GLOSA v 
Operi, lani bil izvoljen za podpredse-
dnika reprezentativnega sindikata v 
kulturi GLOSA (predsednik Doro Hva-
lica). Zaradi skupnih interesov so glas-
beni sindikati  (ZSVGS, SKUU-RTV, 
SNG Opera in balet Ljubljana, Slo-
venska filharmonija, Opera Maribor) 
ustanovili sindikalno konferenco GLO-
SA – SKG. Trenutni predsednik je An-
drej Sraka. Njen namen je ureditev in 
izboljšanje pogojev za vse glasbenike.

sprejeta direktiva  
zgodovinski premik naprej



| strokovni eho 

12

poslancem poslano peticijo so podpisali Združe-
nje fonogramske industrije slovenije (Zfis), ki 
združuje interese več kot 100 domačih glasbenih 
izdajateljev, in ostale organizacije in združenja 
(Zamp, saZor, Zsvgs, sindikat glosa, Za-
voda aipa in ipf). v nagovoru so izpostavili, da 
so spremembe kazenskega zakonika rs (kZ-1), 
še posebej predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah kazenskega zakonika kZ-1 (no-
vela kZ-1b), zanje izjemno pomembne. pravno 
varstvo intelektualne lastnine je namreč osnovni 
temelj njihovega delovanja in ustvarjanja, saj za-
gotavlja gmotno osnovo in tako producira inova-
tivnost, ki je že tako primanjkuje. 

Zakaj je dosedanja ureditev krivična?

ustrezno varstvo avtorskih in sorodnih pravic 
podpisniki vidijo kot izjemno pomembno in ob-
čutljivo področje, zato so v celoti pozdravili in 
podprli predlagano spremembo 148. člena, da se 
v besedilu črta besede »z namenom prodaje« pri 
kaznivem dejanju kršenja materialnih avtorskih 
pravic. te tri besede so do sedaj neutemeljeno 
dekriminirale vse tiste oblike nelegalnih eksplo-
atacij avtorskih del, ki niso v povezavi s prodajo, 
kot na primer: 1. Če radijska postaja neupravi-
čeno predvaja (radiodifuzno oddaja) glasbena 
dela, jih ne oddaja z namenom prodaje, ampak 
jih samo oddaja. 2. Če nekdo brez pridobljenih 
pravic na arhitekturnem načrtu za svojo upora-

bo zgradi objekt, graditve ne vrši »z namenom 
prodaje«, ampak le zase. 3. Če uporabnik nek 
računalniški program prekopira na 10 drugih 
računalnikov (za uporabo znotraj svojega pod-
jetja), tega ni storil »z namenom prodaje«. Še 
posebej velik problem predstavlja spletno pirat-
stvo, kjer dejanska oz. neposredna prodaja pred-
stavlja zelo majhen del vseh eksploatacij. dokaj 
redki so tako primeri nezakonitega prodajanja, 
bistveno več pa je situacij, ko nek ponudnik (pro-
vider) uporabnikom zgolj omogoča dostop do 
brezplačne uporabe avtorskih vsebin, pri tem pa 
ga kZ-1 ne sankcionira, saj ne gre za dejanje »z 
namenom prodaje«. 

Raziskava zlorab avtorskih del 
zaskrbljujoča

Združenje fonogramske industrije slovenije je 
zaradi pridobitve argumentov, potrebnih za ve-
rifikacijo tovrstne zaščite avtorskih del, opravilo 
tudi obsežno raziskavo nedovoljene uporabe va-
rovanih glasbenih vsebin na spletu. ugotovili so, 
da je z realiziranimi nezakonitimi eksploatacija-
mi, zabeleženimi zgolj preko enega (partis.si) od 
skupno 14 registriranih sledilnikov v sloveniji, za 
upravičence in državno blagajno potencialno ne-
izkoriščenih 24.537.323,00 € prihodkov, od tega 
4.907.465,00 € iz naslova ddv-ja. kot ocenjuje 
Zfis, uporabniki preko spletnega iskalnika par-
tis.si nezakonito prenesejo le okoli polovico vseh 

avtorskih vsebin, kar zelo verjetno pomeni, da so 
zgornje številke v praksi še bistveno višje. 

Ne pregonu za vsako ceno

navedeni podatki več kot nazorno prikazujejo neu-
činkovitost trenutno veljavne kazenske zakonodaje, 
ki očitno ne prispeva k zmanjšanju spletnega pirat-
stva. podpisniki so v pismu poudarili, da ne zagovar-
jajo kazenskega pregona za čisto vsako posamezno 
kršitev, se pa vsekakor zavzemajo, da mora takšna 
pravna osnova obstajati za ekstremne primere, kot 
jih na primer ugotavlja omenjena raziskava. name-
na učinkovitejše zakonodaje tako ne vidijo zgolj kot 
represivni ukrep, temveč zlasti kot prispevek k bolj-
šemu splošnemu zavedanju pomena varovanja inte-
lektualne lastnine ter posledičnega razvoja in obstoja 
pristnega avtorskega ustvarjanja. poslanci so spre-
membe kazenskega zakonika sprejeli.

UO

Zainteresirana skupina imetnikov glasbenih, avdio-vizualnih in literarnih  
avtorskih del je konec septembra na poslance državnega zbora naslovila  
peticijo v podporo spremembam kazenskega zakonika. v raziskavi so samo na 
osnovi enega primera spletnega mesta ugotovili, da so bili slovenski imetniki 
pravic v zadnjih petih letih zaradi piratskega prenosa njihovih del prikrajšani 
za 20 milijonov evrov, država pa za skoraj 5 milijonov. v prvopodpisanemu 
peticije – Združenju fonogramske industrije slovenije – so izpostavili, da ne 
zagovarjajo kazenskega pregona za vsako posamezno kršitev, ampak da mora 
obstajati pravna osnova za ekstremne primere, kot so jih ugotovili v raziskavi. 
poslanci so spremembe kazenskega zakonika sprejeli.

slovenski imetniki pravic 
zaradi piratstva ob več deset 
milijonov evrov
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statistika prenosov (30 največkrat prenešenih vsebin) preko sledilnika partis.si v obdobju od oktobra 2007 do septembra 2011 *
* (celotna dokumentacija z dodatnimi podrobnostmi raziskave je na vpogled v arhivu Zfis)

Zaskrbljujoča raziskava o zlorabah avtorskih del 
na internetu od oktobra 2007 do septembra 2011

skupaj neto 19.629.859 € + ddv 4.907.465 € = 24.537.323 €

 Naslov vsebine Število prenosov Nominalna tržna  
vrednost posamezne  

datoteke glede na  
njeno vsebino 

Skupna  
nominalna  

vrednost 

alenka godec, različni albumi (1605 + 789 + 7652 + 1444) prenosov 12,00 € 137.880 € 

ansambel bratov avsenik, kolekcija 15 abumov 5537 prenosov 12,00 € 529.346 € 

ansambel bratov avsenik, zbirka 81 posameznih pesmi 4386 prenosov 1,49 € 529.346 € 

big foot mama, zbirka 6 albumov 7921 prenosov 12,00 € 570.312 € 

big foot mama, zbirka posameznih pesmi 4664 prenosov 1,49 € 145.937 € 

bilbi, drobne slike, CD album 1734 prenosov 12,00 € 20.808 € 

bilbi, Hvala za vijolice, pesem 2209 prenosov 1,49 € 3.291 € 

bs player pro, ab team d.o.o., program (13570 + 13419) prenosov 30,00 € 809.670 € 

Čuki, zbirka 8 albumov 7532 prenosov 12,00 € 723.072 € 

gremo mi po svoje, film različni formati (939 + 6009 + 35649 prenosov) 15,00 € 638.955 € 

iztok mlakar, romance brez krjance, CD album 9934 prenosov 12,00 € 119.208 € 

jan plestenjak s simfoniki, CD album 11219 prenosov 12,00 € 134.628 € 

jem, torej hujšam (michel montignac) PDF knjiga 5090 prenosov 25,00 € 127.250 € 

klemen klemen, dva albuma (5890 + 7614) prenosov 12,00 € 162.048 € 

new swing Quartet, zbirka 29 posmeznih pesmi 327 prenosov 1,49 € 14.130 € 

n'toko, parada ljubezni, mp3 1515 prenosov 1,49 € 2.257 € 

pankrti, zbirka albumov (245 + 272 + 2310 + 2806) prenosov 12,00 € 67.596 € 

petelinji zajtrk, film 9801 prenosov 14,00 € 137.214 € 

siddharta kolekcija 1999 – 2011, CD albumi (15) 692 prenosov 12,00 € 124.560 € 

siddharta, dviga slovenija zastave, nogometna himna, pesem 13364 prenosov 1,49 € 19.912 € 

siddharta, saga, CD album 10889 prenosov 12,00 € 130.668 € 

slovenska glasba, 2 zbirki, 500 pesmi 1200 prenosov 1,49 € 894.000 € 

slovenska glasba, DeeJayTime zbirka 2008, 64 pesmi 6559 prenosov 1,49 € 625.466 € 

Šank rock, zbirka abumov (13) 2530 prenosov 12,00 € 394.680 € 

tabu 42, o smislu življenja..., CD album 10157 prenosov 12,00 € 121.884 € 

trst je naš, kratek film, različni formati (16624 + 7359) prenosov 2,00 € 47.966 € 

vlado kreslin, zbirka 13 posameznih pesmi 9267 prenosov 1,49 € 179.502 € 

Zaklonišče prepeva, različne pesmi 6007 prenosov 1,49 € 8.950 € 

Zbirka slovarjev, amebis d.o.o., program (24 knjig) 10584 prenosov 65,00 € 16.511.040 € 

Zmelkoow, zbirka albumov (7) 1648 prenosov 12,00 € 138.432 € 
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več glasbe manj, govora1

v letu 2010 je bilo po podatkih statističnega 
urada republike slovenije pri nas 68 radijskih 
postaj2, kar glede na število prebivalcev močno 
oži oz. zmanjšuje bazen tako poslušalcev kot po-
tencialnih oglaševalcev. Če primerjamo naš me-
dijski prostor s sosednjimi državami, vidimo, da 
imamo za 100 % večjo koncentracijo programov 
kot npr. v italiji. pri nas pride na eno postajo v 
povprečju malo manj kot 30.000 prebivalcev, v 
italiji 60.000, v avstriji 70.400, na madžarskem 
pa 88.8003. ob tem seveda ni treba poudarja-
ti, da tako stanje posledično pomeni majhne 
prihodke in životarjenje za večino izdajateljev  
radijskih programov.  

Stroški plač močno presegajo 
stroške glasbe

v letu 2010 je bilo na radijskih postajah v sloveniji 
zaposlenih 1.442 oseb, ki so ustvarili 22.782.288 
evrov prihodkov. stroški dela so po podatkih sta-
tističnega urada znašali 9.560.668 evrov, kar je v 
povprečju 11.716,50 evrov na postajo na mesec. 
vsota plač je kar 13-krat večja (kar je 1200 %!) 
od  stroškov, ki jih imajo radijske postaje z glas-
bo, pa čeprav, kot bomo videli, ta predstavlja več 
kot 80 % programa. ali še drugače povedano: ker 
govorni del predstavlja 20 % programa, so torej za 
150 ur programa mesečno namenili 11.000 evrov, 
za preostalih 570 ur pa 920 evrov. ura programa, 
zapolnjenega z glasbo, radijsko postajo stane 1,6 
evrov, ura govornega dela pa neverjetnih 73 evrov 
– ali 45-krat več!

Razmerje med ceno minute govorne-
ga dela in minute glasbenega dela je 
kar 1:50. Povedano drugače,  govorni 
del je kar 50-krat (!) dražji od minu-
te glasbenega dela, kar kaže na veliko 
nesorazmerje in podcenjevanje glasbe.

Glasba ustvari večino radijskega 
programa

na vzorcu nekaterih od najbolj poslušanih radij-
skih postaj smo v Zavodu ipf v določenem ob-
dobju spremljali razmerje govora in glasbe v pro-
gramu ter ugotovili, da je delež govornih vsebin 
največ 20 % in da glasba predstavlja v povprečju 
najmanj 80 % oddajnega časa. delež glasbe v pro-
gramih izdajateljev torej v povprečju dosega 75–80 
%, zato lahko trdimo, da je več kot 17 milijonov 
evrov, od skupaj 22.782.288 evrov prihodkov, 
ustvarjenih z glasbo.  

Čas za spremembe vrednotenja

ob predpostavki, da izdajatelji radijskih progra-
mov za avtorsko pravico plačujejo ca. 500.000 
evrov letno4, ugotovimo, da je razmerje med ceno 
minute govornega dela in minute glasbenega dela 
kar  1:50. povedano drugače, govorni del je kar 50-
krat (!) dražji od minute glasbenega dela, kar kaže 
na veliko nesorazmerje. v Zavodu ipf smo zato 
že začeli s pripravami na novo tarifo, ki mora od-
praviti ugotovljena nesorazmerja, saj je tako stanje 
za imetnike pravic nedopustno in kaže na veliko 
podcenjevanje glasbenih del.

1  slogan ene izmed slovenskih radijskih postaj.
2  http://pxweb.stat.si/pxweb/database/dem_soc/10_kultura/02_avdio_dejavnost/01_10098_rtv/01_10098_rtv.asp
3  http://www.fmlist.org
4  iz poročil Združenja saZas se namreč točnih podatkov ne da razbrati.

glasba je danes vedno manj cenjena, zato smo vsi, ki smo na okopih za  
zaščito pravic glasbenikov, soočeni s kruto sliko realnosti. področje, 
kjer si v Zavodu ipf pospešeno prizadevamo urediti razmere in doseči  
realno višino nadomestil, so radijske postaje. slovenija je v primerjavi s  
sosednjimi državami radijsko nasičen trg, glasba pa nedvomno predsta-
vlja večinski delež programske vsebine. Zato smo že začeli s pripravami za 
uveljavitev nove tarife.
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3  http://www.fmlist.org
4  iz poročil Združenja saZas se namreč točnih podatkov ne da razbrati.

Povprečnih 307 evrov na mesec za 
glasbo, kolikor jih odmerijo komer-
cialne radijske postaje, pomeni 24 ur 
X 30 dni = 720 ur – 20 % govornega 
dela = 570 ur glasbenega programa. 
307 evrov za 570 ur programa pomeni 
podcenjujoč znesek 53 centov na uro za 
glasbo! Koliko je že vredna najcenejša 
študentska ura?

Mednarodno okolje z jasnimi odgovori

splošna mednarodno priznana priporočila Wipo 
(Wipo intellectual property Handbook: policy, 
law and use, Ženeva 2001) pravijo, da je pri obli-
kovanju primerne tarife treba upoštevati določilo 
10-odstotnega deleža prihodkov kot primerne 
višine nadomestila za uporabo varovanega dela. 
primer, ki ga navaja Wipo, je sledeč: v primeru 
baletne izvedbe si nadomestilo v višini 10 odstot-
kov delijo baletnik, avtor glasbenega dela in kore-
ograf. nadomestilo, ki si ga torej delijo posamezni 
upravičenci, se smiselno porazdeli v obliki t. i. ba-
letnega pravila. Za pobiranje nadomestil v imenu 
in za račun imetnika je torej potrebna tudi njegova 
natančna definicija v odnosu do ostalih upravičen-
cev, ki v primeru uporabe komercialno izdanega 
fonograma vsekakor obstajajo. 
 
Radijske postaje plačujejo premalo

Če baletno pravilo apliciramo na domače stanje: 
radijske postaje bi morale, glede na mednarodne 
standarde, z upoštevanjem govornega dela za upo-
rabo glasbe plačevati najmanj 1.700.000 evrov na 
leto, kar na posamezno postajo v povprečju znese 
dobrih 2.000 evrov mesečno, kar je kar 120 % več 
od sedanjih 920 evrov, kolikor jih plačujejo nam in 
saZas-u skupaj. Zavodu ipf izdajatelji radijskih 

programov namreč v povprečju plačujejo 307,06 
evrov na mesec, kar v seštevku vseh radijskih postaj 
na letni ravni znese 250.000 evrov za nadomestila 
za uporabo fonogramov. Če k temu prištejemo še 
nadomestila, ki jih izdajatelji plačujejo saZas-u  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ca. 500.000 evrov letno5), vidimo, da izdajatelje 
vseh komercialnih in nekomercialnih radijskih 
programov glasba 'stane' 750.000 evrov na leto. 

Gregor Štibernik

Kako prijaviti fonogram?

video odgovor poiščite na                      
www.zavodipf.si/ipf_tv.php                        
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5  iz poročila združenja žal ni razvidno, koliko prihodkov je imel saZas iz tega naslova.
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v Zavodu ipf smo v letu 2011 pristopili k ureditvi pogojev za podpis nove 
pogodbe z rtv slo. naše analize so pokazale, da osrednja nacionalna 
medijska hiša sorodnim pravicam namenja nesorazmerno malo denarja, 
tako v primerjavi z ostalimi pravicami kot tudi nekaterimi drugimi izdat-
ki znotraj hiše. Zagovarjamo stališče, da je edina pravična osnova za obra-
čun nadomestila bruto letni prihodek, višina nadomestila pa mora znašati 
najmanj 2,1 % osnove letno. 

sedanja pogodba, ki ureja pogoje, načine ter 
višino nadomestil za uporabo komercialno iz-
danih fonogramov v radijskih in televizijskih 
programih rtv, je bila sklenjena v letu 2009 in 
se izteče konec leta 2011. Že spomladi smo za-
čeli s pogajanji za sklenitev novega sporazuma, 
ki bo prinesel redefiniranje kriterijev za temelj 
obračuna nadomestil za uporabo fonogramov.

Nagrade zaposlenim višje od 
nadomestil za glasbene izvajalce

celotni prihodki rtv so v l. 2010 znašali 
123.000.000 €, odhodki pa ca. 128.000.000 €. od 
tega je znašalo nadomestilo Zavodu ipf 500.000 
€ ali 0,39 %, pa čeprav glasba v povprečju pred-
stavlja kar 61 % oddajnega časa na 1., 2. in 3. pro-
gramu ra, glavni steber razvedrilnega programa 

na tv pa so bile prav oddaje (parada, na zdravje, 
spet doma, Zvezde plešejo …), ki temeljijo na 
glasbi. na nesorazmerje kaže tudi podatek, da je 
bilo samo za nagrade za delovno uspešnost za-
poslenih izplačanih kar 610.000 €, kar je za več 
kot 20 % več, kot je bilo plačanega Zavodu ipf za 
uporabo vsega domačega in svetovnega reperto-
arja (neisha, dan d, The beatles, rolling stones, 
lady ga ga, norah jones, Queen …).

RTV za sorodne pravice namenja 
premalo

Za nakup pravic za filme, prenose, snemanja … 
je rtv v letu 2010 porabila 24.000.000 €. na ve-
liko nesorazmerje kaže dejstvo, da je bil le manjši 
delež te vsote - 1.892.000 € - porabljen za male in 
velike avtorske pravice. pa čeprav za generiranje 

vsebin rtv potrebuje in v veliki večini uporablja 
(predvsem) zaščitena dela. Za sorodne pravice, ki 
izvirajo iz uporabe posnetih fonogramov, pa je 
rtv namenila zgolj in samo 0,39 %1. glede na 
splošno znana priporočila Wipo2 bi moral tako 
veliki uporabnik, kot je rtv, za kolektivne pra-
vice namenjati ca. 10 % prihodkov – torej kar za 
700 % več, kot namenja sedaj (torej ca. 12.000.000 
€ za saZas, Zamp in Zavod ipf). 

Samo za nagrade za delovno uspešnost 
zaposlenih na RTV SLO je bilo v letu 
2010 izplačanih kar 610.000 €, kar je za 
več kot 20 % več, kot je bilo plačanega 
Zavodu IPF za uporabo vsega domače-
ga in svetovnega repertoarja (Neisha, 
Dan D, The Beatles, Rolling Stones, 
Lady Ga Ga, Norah Jones, Queen …).

 

 

1  http://www.fmlist.org
2  iz poročil Združenja saZas se namreč točnih podatkov ne da razbrati.

rtv slo bo morala bolj 
ceniti glasbo!
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1  http://www.fmlist.org
2  iz poročil Združenja saZas se namreč točnih podatkov ne da razbrati.

Cenjena le »hišna« glasba

letno poročilo in drugi podatki na spletnem 
mestu rtv kažejo, da je v raznih orkestrih za-
poslenih 113 glasbenikov, od katerih jih je ca. 
1/3 solistov. Če znaša bruto plača za člane or-
kestra ca. 1.800 € in ca. 2.100 € za solista, lahko 
izračunamo, da se mesečno za soliste nameni 
ca. 83.000 € in za člane 135.000 €, kar znese 
ca. 217.000 € mesečno oz. 2.600.000 € letno 
(po nekaterih informacijah pa celo več kot 3,5 
milijona €). naj navedemo, da so po podatkih 
Zavoda ipf od vseh 382.204 predvajanj v pe-
tih programih orkestri rtv sodelovali le pri 
5.352 predvajanjih. iz tega je razvidno, da se je 

za 1,4 % vseh predvajanj namenilo 2.600.000 €, 
za preostalih 98,6 % glasbe pa zgolj 500.000 €. 
Če primerjamo, koliko to znese na posamezno 
skladbo, se pokaže naslednja slika: za različne 
zasedbe rtv slo je bilo za posamezno izved-
bo namenjenih kar 450 €, za ostale pa manj kot 
1,50 €. 'strošek' za rtv izvajalce in posnetke je 
torej kar 300-krat večji.

Predlog nove osnove za obračun 
nadomestila

tudi primerjava praks v evropi kaže, da je, ne glede 
na model, ki ga vzamemo za primerjavo (prihodki 
od oglaševanja, vsi prihodki, prihodki iz dejavnosti 

…), sedanji znesek, ki ga plačuje rtv, nesorazmer-
no nizek in sploh v regiji daleč najnižji. utemeljeno 
smatramo, da je primerna in pravična osnova za 
obračun nadomestila za prizemno radiodifuzno od-
dajanje bruto letni prihodek (eventualno zmanjšan 
za opravljanje morebitnih drugih dejavnosti), višina 
nadomestila pa mora zaradi odprave zgoraj navede-
nih nesorazmerij znašati najmanj 2,1 % osnove letno.  

Gregor Štibernik

nakup pravic, prenosi, snemanja: 
24.000.000 EUR

stroški orkestrov: 
2.600.000 EUR

nagrade zaposlenim: 
630.000 EUR

nadomestilo Zavodu ipf: 
500.000 EUR

nesorazmerje sredstev na rtv slo

Kaj je ADMISS?

video odgovor poiščite na                      
www.zavodipf.si/ipf_tv.php                        
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pojem sorodne pravice, ki obsega pravice glasbe-
nih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, je bil 
prvič priznan leta 1961, ko so člani mednarodne 
skupnosti v rimu podpisali mednarodno kon-
vencijo za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fono-
gramov in radiodifuznih organizacij. o pomemb-
nosti dokumenta priča podatek, da jo je od takrat 
podpisalo že več kot 90 držav, kjer danes predsta-
vlja temeljno platformo zaščite sorodnih pravic. 

V letu 2011 je minilo tudi 15 let od 
sprejetja dokumenta WPPT, krovnega 
dokumenta svetovne organizacije za 
zaščito intelektualne lastnine WIPO. 

Prihodnost je izziv

pregledu stanja, primerov dobre prakse in priho-
dnosti je bila posvečena tudi konvencija »50 years 
on the right way«, ki je 19. in 20. oktobra pote-
kala v budimpešti. ugledni mednarodni govorci 
so načeli kar nekaj perečih tem, med drugim tudi 
digitalno prihodnost, ki prinaša največ izzivov na 
področju varstva sorodnih pravic. govorci so iz-
razili upanje, da bo varstvo sorodnih pravic tudi 
prihodnjih 50 let na pravi poti, saj je prejšnjega pol 
stoletja zgodovina, ki ima prihodnost. 

Internet potrebuje celovito obravnavo

danes imamo več kot 500 legalnih servisov za 
dostop do glasbenih vsebin z več kot 18 milijo-
ni skladb, dostopnih 24 ur na dan in 365 dni na 
leto. Zato je internet, po besedah enega izmed 
govorcev na konferenci, absolutna platforma za 
rast, a tudi kanal za distribucijo glasbe brez do-
voljenj. Zanimivo je bilo tudi mnenje, da mora 
biti sankcioniranje ilegalnega snemanja datotek 
s spleta le ena od oblik pravnega pristopa k za-
ščiti pravic, saj je področje izjemno kompleksno 
in zahteva sodelovanje državnih in drugih usta-
nov, infrastrukturnih ponudnikov in ne nazadnje 
spremembo mentalitete.

Slovenija pozno do pravic

po več kot 30 letih od sprejetja rimske konvencije 
je tudi slovenija v nacionalno zakonodajo imple-
mentirala ta temeljni dokument. pravice izvajalcev 
in proizvajalcev fonogramov v sloveniji so bile pr-
vič uzakonjene leta 1995, ko je bil sprejet Zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah (Zasp). njihovo za-
ščito izvaja Zavod ipf, ki, tako kot marsikje drugje 
v svetu, združuje glasbene izvajalce in proizvajalce 
fonogramov.

UO

V letu 1961, ko je nastala Rimska kon-
vencija, so nastali tudi Koroški oktet, 
The Dubliners in The Beach Boys. The 
Beatles so igrali v Hamburgu, Elvis Pre-
sley pa se je vrnil iz vojske. V Sloveniji 
so bili v glasbi izjemno aktivni Ansam-
bel Lojzeta Slaka, Ansambel bratov 
Avsenik in Bojan Adamič, nekateri pa 
so bili z mislimi že pri Slovenski popev-
ki, ki se je rodila leto dni kasneje.

v letošnjem letu mineva 40 let od sprejetja rimske konvencije. dokument, ki je 
prvič v zgodovini priznal oziroma uredil varstvo in zaščito moralnih pravic glas-
benih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, je prinesel pomemben preskok v 
miselnosti. dogodku je bila posvečena tudi oktobrska konvencija v budimpešti.

dokument, ki je zavaroval 
sorodne pravice

     direktor Zavoda ipf gregor Štibernik in 
      pravnik borut bernik bogataj med pogovorom 
      z eno največjih avtoritet avtorskega prava  
      dr. mihályjem ficsorjem, nekdanjim  
      direktorjem Wipo.

Kdo je odgovoren za prijavo del?

video odgovor poiščite na                      
www.zavodipf.si/ipf_tv.php                        
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Zavod ipf je po spomladanski odmevni razgla-
sitvi 100 najbolj predvajanih skladb v letu 2010 
letos prvič predstavil polletne rezultate predva-
janja skladb za tekoče leto 2011. pokazali so na 
izrazit trend vzpona slovenskih glasbenikov, ki 
so zasedli prva mesta in jih zasedajo še danes, 
proti koncu leta. »veseli nas, da so slovenski iz-
vajalci na prvih mestih in da jih je kar pet med 
prvimi dvajsetimi, kar je pomemben pokaza-
telj moči in perspektivnosti domače glasbene 
scene,« pojasnjuje boštjan dermol, predsednik 
sveta Zavoda ipf in predsednik skupščine izva-
jalcev Zavoda ipf. 

Katere slovenske skladbe so najbolj 
predvajane?

do konca oktobra je ostala najbolj predvajana 
skladba sploh poljubljena skupine tabu, sledi 
ji to je moj dan pevke kataye, tretja je ladadi-
dej pevke april, šesta med vsemi skladbami pa 
Hvala za vijolice pevke bilbi. najbolj predvajana 
tuja skladba je price tag izvajalke jessie j feat. 
b.o.b, ki je pristala na skupnem četrtem mestu. 
naj spomnimo, da je bila v letu 2010 najbolj 
predvajana slovenska skladba nine pušlar šele 
na skupnem 16. mestu.

 
Vsak mesec do svežih podatkov 
o predvajanju
Na naslovu https://www.zavod-ipf.si/sl/
Strani/statistika/statistika.aspx si lahko 
ogledate 500 največkrat predvajanih 
domačih skladb v letu 2011. Seznam se 
osvežuje enkrat na mesec.

 

Slovenski glasbeniki priljubljeni pri 
poslušalcih

do dvajsetega mesta sledi v skupni lestvici še neisha s 
skladbo tiste lepe dni na 16. mestu. tik za prvo dvaj-
seterico najbolj predvajanih sta evrovizijska vanilija 
maje keuc na 21. mestu in bilo lepo bi lani najvišje 
uvrščene slovenske glasbenice na lestvici ipf nine pu-
šlar.  »priljubljenost slovenske produkcije nedvomno 
dokazuje, da so slovenski glasbeni izvajalci sposobni 
ustvarjati kakovostno in hkrati poslušljivo glasbo, ki je 
priljubljena pri poslušalcih,« letošnji pomemben glas-
beni trend pojasnjuje predsednik skupščine proizva-
jalcev fonogramov Zavoda ipf boštjan menart.   

Dopolnili nabor radijskih postaj

tokratna lestvica prinaša tudi nekaj sprememb v 
metodologiji. v analizo je bilo zajetih 55 radijskih 
programov, med njimi so se na novo v raziskavo  

vključili tudi radio 1, radio antena in radio belvi. 
»Zaradi nadgradenj našega informacijskega sistema 
lahko vsak trenutek vsak glasbeni izvajalec preveri, 
kako pogosto in kje se vrti njegova skladba. in prav 
zaradi napredne analitike smo lahko prvič pripra-
vili tudi polletni pregled najbolj predvajanih skladb 
ter zdaj še sprotni pregled,« pojasnjuje direktor Za-
voda ipf gregor Štibernik.

Podatke o predvajanju vaše skladbe 
lahko kadarkoli preverite

podatke o predvajanju skladb na spletni strani Za-
voda ipf osvežujemo enkrat na mesec. »prav zara-
di našega transparentnega in ažurnega sistema smo 
svojim članom kot prva kolektivna organizacija pri 
nas že v celoti izplačali nadomestila za uporabo nji-
hovih del v lanskem letu,« zaključuje Štibernik. 

UO

slovenska glasba letos močno 
prehiteva tujo konkurenco
Zavod ipf je že konec avgusta prvič objavil rezultate polletnega predva-
janja skladb na radijskih postajah. tudi zdaj, ko so znani že podatki za 
predvajanje do konca oktobra, so slovenski glasbeni izvajalci obdržali le-
tos močno povečano prisotnost v radijskih etrih in tako zavzemajo prva 
tri mesta med najbolj predvajanimi skladbami, med prvo dvajseterico pa 
jih je skupaj kar pet. lani je bila najbolj predvajana slovenska skladba šele 
na 16. mestu. najbolj predvajana skladba nasploh je poljubljena skupi-
ne tabu, najbolj predvajana tuja skladba pa je price tag izvajalke jessie j 
feat. b.o.b. med prvo dvajseterico so se od slovenskih izvajalcev znašli še  
kataya, april, bilbi in neisha.
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# Izvedba Izvajalec Proizvajalec fonograma
1 poljubljena tabu menart records d.o.o.
2 to je moj dan tangels kataYa raaj produkcija d.o.o.
3 ladadidej april rtv slovenija - ZaloŽba
4 Hvala Za vijolice bilbi agencija celinka d.o.o.
5 tiste lepe dni neisHa nika records d.o.o. ljubljana
6 vanilija keuc maja rtv slovenija - ZaloŽba
7 bilo lepo bi puŠlar nina rtv slovenija - ZaloŽba
8 ona sanja o ljubljani plestenjak jan rtv slovenija - ZaloŽba
9 punca plestenjak jan rtv slovenija - ZaloŽba
10 moje luČi tabu rtv slovenija - ZaloŽba
11 Življenje je lepo godec alenka dallas d.o.o.
12 Zavrtela sva svet lombardo nejc perartis boris perme s.p.

13 kaj in kam tangels raaj produkcija d.o.o. /  
rtv slovenija - ZaloŽba

14 ciao ciao katarina mala
15 najlepŠa pesem nude
16 ti si tisti sYlvain vale mike mancini HannaH rtv slovenija - ZaloŽba
17 malisHka siddHarta
18 ne bi radio edit april raaj produkcija d.o.o.
19 pridejo Časi neisHa nika records d.o.o. ljubljana
20 no one keuc maja rtv slovenija - ZaloŽba
21 ena pesem kreslin vlado
22 dan breZ tebe victorY
23 bistvo skrito je oČem naber omar rtv slovenija - ZaloŽba
24 Čas dan d menart records d.o.o. / kif kif d.o.o.
25 Z goriČkega v piran kreslin vlado ZaloŽba kreslin d.o.o.
26 Zunaj se sonce smeje kauriČ dare tHe bikini detectors menart records d.o.o.
27 bicikl leteČi potepuHi ZaloŽba obZorja d.d. maribor
28 spet otrok siddHarta
29 stara prijatelja colonia miran rudan menart records d.o.o.
30 alarm srca neisHa nika records d.o.o. ljubljana
31 moja proeski toŠe lilija atelje storitve d.o.o.
32 silvia magnifico menart records d.o.o.
33 kaj pa ti bilbi agencija celinka d.o.o.
34 jagode in Čokolada rok 'n' band rtv slovenija - ZaloŽba
35 braZil alYa menart records d.o.o.
36 vsak je sam godec alenka dallas d.o.o.
37 voda dan d menart records d.o.o. / kif kif d.o.o.
38 Zmorem keuc maja
39 klic srca modrijani ans viler elda voX nova d.o.o.
40 trenutek breZteŽnosti lombardo
41 sonce planet groove nika records d.o.o. ljubljana
42 sleČeno srce puŠlar nina sedveX d.o.o.
43 duŠa in telo gjurin gal
44 poj mi pesem kreslin vlado
45 vse bo vredu alYa menart records d.o.o.
46 ti si se bal baruca lara lara b rtv slovenija - ZaloŽba
47 soba 102 plestenjak jan lara Šiljevinac feat menart records d.o.o.
48 kje si lubi manoucHe agencija celinka d.o.o.
49 pesek in dotik tabu menart records d.o.o.
50 odHajam Z vetrom puŠlar nina sedveX d.o.o.

slovenskih skladb na radijskih postajah od januarja do konca oktobra 2011



| glasbeni  eho 

21

# Izvedba Izvajalec Proizvajalec fonograma
51 najin tangels
52 2010 papir agencija celinka d.o.o.
53 moja moja Hribar andraŽ nika records d.o.o. ljubljana
54 ne Zameri mi leeloojamais feat. lord leftY dallas d.o.o.
55 tiH deŽeven dan 1X band cole moretti corona d.o.o.
56 je treba delat smolar adi nika records d.o.o. ljubljana
57 nika rok 'n' band rtv slovenija - ZaloŽba
58 laHko bi Zletela kreslin vlado ZaloŽba kreslin d.o.o.
59 nagajiv nasmeH jaZZ station
60 le srce ne spi naber omar
61 le kaj se skriva pod obleko tega mesta neisHa nika records d.o.o. ljubljana
62 sam en majHen poljub lovŠin peter nika d.o.o.
63 dan ljubeZni 1975 pepel in kri rtv slovenija - ZaloŽba
64 letiva v nebo voZelj marko menart records d.o.o.
65 obČutek alYa menart records d.o.o.
66 a si mislil name medik maŠa menart records d.o.o.
67 laHko sem srce tabu menart records d.o.o.
68 vse bo lepo alYa menart records d.o.o.
69 daleČ je Za naju pomlad smolar adi ZaloŽba obZorja d.d. maribor
70 tu in Zdaj alYa menart records d.o.o.
71 bit ZmelkooW furlan boris
72 malo tu malo tam neisHa nika records d.o.o. ljubljana
73 samo ljubeZen sestre menart records d.o.o.
74 rabm druŠtvo mrtviH pesnikov ZaloŽba obZorja d.d. maribor
75 naprej tangels kataYa raaj produkcija d.o.o.
76 siva pot meŽek aleksander rtv slovenija - ZaloŽba
77 love song dan d kif kif d.o.o.
78 ljubljana portoroŽ magnifico menart records d.o.o.
79 duŠa moje duŠe omar naber in nuŠa derenda
80 ostani Še minuto rok 'n' band rtv slovenija - ZaloŽba
81 kadar sva sama olivija nika records d.o.o. ljubljana
82 en korak avia band get trade d.o.o.
83 ti ZnaŠ eva menart records d.o.o.
84 pod oblakom druŠtvo mrtviH pesnikov ZaloŽba obZorja d.d. maribor
85 reci da si nora name california menart records d.o.o.
86 iZ pekla do raja plestenjak jan eva menart records d.o.o.
87 krasni novi svet vlado kreslin
88 ni ona puŠlar nina nika records d.o.o. ljubljana
89 Hir aj kam Hir aj go magnifico menart records d.o.o.
90 stara barka california menart records d.o.o.
91 vija vaja ven Hamo & tribute to love
92 ustavil bi Čas california menart records d.o.o.
93 vrtnar sasHa dragaŠ saŠa sale ZaloŽba obZorja d.d. maribor
94 cesta kreslin vlado ZaloŽba kreslin d.o.o.
95 mine leto guŠti & polona kasal guŠtin miHa
96 da ti kaŽem dobar dan instrumental radolfi davor dallas d.o.o.
97 42 tabu menart records d.o.o.
98 naj ZadiŠijo dalije resnik vili
99 HoriZont Za laHko noČ flirrt Zavod street13
100 mlinar na muri cHateau rtv slovenija - ZaloŽba
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# Izvedba Izvajalec Proizvajalec fonograma
101 planet Za Zadet neisHa nika records d.o.o. ljubljana
102 sam boŠ Šel domov april raaj produkcija d.o.o.
103 ko boŠ priŠel kovaČ tinkara rtv slovenija - ZaloŽba
104 oblak Za dva tabu menart records d.o.o.
105 vse kar si ŽeliŠ naber omar nika records d.o.o. ljubljana
106 Črta ivanČiĆ slavko nika records d.o.o. ljubljana
107 na vse ali niČ Werner & e.t.
108 sive ceste panda rtv slovenija - ZaloŽba
109 greva punca v juŽne kraje sokoli ZaloŽba obZorja d.d. maribor
110 Čas bo na moji strani gal gjurin sedveX d.o.o.
111 deŽ puŠlar nina rtv slovenija - ZaloŽba
112 24000 poljubov magnifico ZaloŽba obZorja d.d. maribor
113 vedno Zame guŠti & polona kasal 100 d.o.o.
114 luna nad obalo kingston menart records d.o.o.
115 kaj mi delaŠ? Hribar andraŽ nika records d.o.o. ljubljana
116 divje tabu menart records d.o.o.
117 poglej me v oČi godec alenka rtv slovenija - ZaloŽba
118 led s severa big foot mama kif kif d.o.o.
119 poČasi dan d menart records d.o.o. / kif kif d.o.o.
120 Življenje se smeji Haber jerica menart records d.o.o.
121 in ko enkrat bom umrl magnifico menart records d.o.o.
122 kaj vse bi dal gal gjurin sedveX d.o.o.
123 pojem blues leteČi potepuHi ZaloŽba obZorja d.d. maribor
124 Za prijatelje Šifrer andrej
125 ledena ptica california menart records d.o.o.
126 kje si Zdaj i.c.e. dallas d.o.o.
127 Hello Hello 2007 billYsi billY's private parking dallas d.o.o.
128 poiŠČi me kocjanČiČ danilo friends matjaŽ jelen ZaloŽba obZorja d.d. maribor
129 na vrHu nebotiČnika - slovenska popevka 1969 bele vrane rtv slovenija - ZaloŽba
130 me Že ma da bi te druŠtvo mrtviH pesnikov nika records d.o.o. ljubljana
131 ti si vse druŠtvo mrtviH pesnikov nika records d.o.o. ljubljana
132 anita ni nikoli Halo rtv slovenija - ZaloŽba

133 od ljudi Za ljudi murat & jose kulturno umetniŠko druŠtvo mjt 
(t3s muZik)

134 roke dan d feat polona kasal menart records d.o.o. / kif kif d.o.o.
135 na soncu siddHarta dallas d.o.o.
136 cela ulica nori kingston menart records d.o.o.
137 ljubimec breZ panda
138 veter Z juga kovaČ tinkara rtv slovenija - ZaloŽba
139 namesto srca tabu menart records d.o.o.
140 enaka vulture and tHe guru feat tokac menart records d.o.o.
141 si ok plestenjak jan klasika s simfoniki menart records d.o.o.
142 Čebelar slak lojZe ans ZaloŽba obZorja d.d. maribor
143 Če te ena noČe te pa druga HoČe smolar adi mestni postopaČi studio gong d.o.o.
144 Zarjavele trobente predin Zoran los malancanos ZaloŽba obZorja d.d. maribor
145 sem takŠen ker sem Živ faraoni slavko ivanČiČ rtv slovenija - ZaloŽba
146 absolutelY moj alYa menart records d.o.o.
147 on je jaZ boHem kotar dejvi
148 pojdi Z menoj v toplice mi2 Čarli d.o.o.

149 ne poZabi na stare Čase  
ne bom poZabil na stare Čase godec alenka dallas d.o.o.

150 lep je dan rupel anja ZaloŽba obZorja d.d. maribor

200 največkrat predvajanih
slovenskih skladb na radijskih postajah od januarja do konca oktobra 2011
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# Izvedba Izvajalec Proizvajalec fonograma
151 Življenje je Hribar andraŽ nika records d.o.o. ljubljana

152 od viŠine se Zvrti kreslin vlado siddHarta multimedia d.o.o. / ZaloŽba kreslin 
d.o.o.

153 poletje v Školjki (prisluHni Školjki) black & WHite lesjak martin
154 d dan guŠti & polona kasal 100 d.o.o.
155 ljubim te ni le beseda rudan miran menart records d.o.o.
156 odŠla bom Še to noČ rupel anja ZaloŽba obZorja d.d. maribor
157 HiŠa nasprot sonca lovŠin peter viteZi obloŽene miZe ZaloŽba obZorja d.d. maribor
158 3 prste tekile kingston menart records d.o.o.
159 gospod teŽko sem poniŽen magnifico menart records d.o.o.
160 dan najlepŠiH sanj regina ZaloŽba obZorja d.d. maribor
161 laure ni veČ rudan miran menart records d.o.o.
162 Žensko srce Špik manca
163 Črni konji ČeZ nebo Hamo in gal rtv slovenija - ZaloŽba
164 stereo naboj Špik manca
165 svet je moj erik ft trkaj menart records d.o.o.
166 maŠ Še kje Čas neisHa nika records d.o.o. ljubljana
167 samo en majHen poljub mi dej (feat. pero lovŠin) kovaČ tinkara
168 moje sanje guŠti & polona kasal 100 d.o.o.
169 pelji me na tisti kraj petan majda
170 sonČek je... (skuŠtrana) predin Zoran los malancanos ZaloŽba obZorja d.d. maribor
171 ZveZde so Z nama voZelj marko
172 life goes up tangels raaj produkcija d.o.o.
173 dotakni se me tam lendero saŠa
174 a veŠ alYa menart records d.o.o.
175 julija meŽek aleksander rtv slovenija - ZaloŽba
176 upaj si victorY
177 ne spraŠuj me nina
178 rok trajanja puŠlar nina nika records d.o.o. ljubljana
179 dobra vila tabu menart records d.o.o.
180 pejdap da pHenomena ariH d.o.o.
181 Zlato ti daje sijaj Zlatko
182 tiHo tiHo Čas beŽi Žagar tanja studio gong d.o.o.
183 gorska roŽa slovenska stran Šifrer andrej rtv slovenija - ZaloŽba
184 sedemnajst gal gjurin
185 ognjen obroČ Hribar andraŽ nika records d.o.o. ljubljana
186 prisluHni mi  (evroviZija 1995) Švajger darja nika d.o.o.
187 od severa do juga medik maŠa menart records d.o.o.
188 samo tebe te imam mi2 aulos, robert novak s.p.
189 ti dajeŠ muff
190 od ZveZd pijan kovaČ tinkara rtv slovenija - ZaloŽba
191 mi mamo se fajn gu gu rtv slovenija - ZaloŽba
192 nariŠi nov dan gjurin gal, nina puŠlar in elda viler
193 med iskrenimi ljudmi slovenska popevka 1972 sepe majda dirigent mojmir sepe rtv slovenija - ZaloŽba
194 senorita juras jadranka menart records d.o.o.
195 ko te ni sound attack dallas d.o.o.
196 stop naber omar nika records d.o.o. ljubljana
197 prebudi me boŠtjan braČiČ
198 delam kovaČiČ jani rtv slovenija - ZaloŽba
199 Še je Čas martin krpan vlado kreslin rtv slovenija - ZaloŽba
200 sam boŠ Šel domov ac miX april raaj produkcija d.o.o.
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Zavod ipf je mednarodno vpet v kar nekaj po-
membnih panožnih združenj. Zaradi ugleda, 
ki ga uživamo v državah južne in jugovzhodne 
evrope, nam je svetovno združenje fonogram-
ske industrije ifpi zaupalo organizacijo delovne 
konference, ki je potekala na bledu. konferenca 
je izjemno pomembno potrdilo pravilnosti in 
ambicioznosti dela Zavoda ipf, ki ga v segmen-
tih zbiranja, upravljanja in delitve kolektivnih 
pravic kot primer dobre prakse uporablja kar 
nekaj držav v regiji.

Aktualne teme in ugledni gostje

udeleženci so se na srečanju dotaknili tem, kot 
so: mednarodne novosti v upravljanju kolektiv-
nih pravic, razmere v državah članicah regije, 
bilateralni sporazumi in sodelovanje med člani-
cami, skupne baze podatkov kot priložnost za 
sodelovanje in nižanje stroškov, Zadnji trendi 
– kako izboljšati zbiranje nadomestil in distri-

bucijo članom, kolektivno licenciranje v novih 
medijih. srečanja sta se udeležila tudi član vod-
stva Wipo (World intellectual property orga-
nisation) david uwemedimo in glavni pravnik 
združenja ifpi lauri rechardt, ki sta udeležen-
cem predstavila mednarodno dimenzijo v novo-
stih kolektivnega upravljanja pravic. 

Slovensko znanje v mednarodnem 
prostoru

»ponosni smo, da smo udeležencem lahko pred-
stavili tudi domače znanje, saj je o novostih v ko-
lektivnem upravljanju pravic spregovoril tudi dr. 
miha trampuž, medtem ko je dr. igor gliha pred-
stavil zakonske okvire za varstvo pravic v novih 
medijih,« je povedal direktor Zavoda ipf gregor 
Štibernik. Zavod ipf je sicer  aktivno vpet v de-
lovanje mednarodnih krovnih organizacij aepo 
artis, scapr, ipda, Wipo in ifpi, kjer soo-
blikujemo mednarodne trende, posredujemo in 

pridobivamo primere dobre prakse ter svojim 
upravičencem omogočamo neposreden dostop do 
polja mednarodnih interakcij.

UO

dvodnevni sestanek delovnih skupin v sklopu 
krovne svetovne organizacije izvajalcev sca-
pr smo na bledu gostili sredi septembra. to je 
bila odlična »vroča vaja« za največji dogodek 
iste mednarodne organizacije - skupščine v letu 
2012, ko bomo na bledu gostili predstavnike vseh 
svetovnih kolektivnih organizacij izvajalcev. ve-
seli smo bili velikega uspeha, ki smo ga dosegli 
s kandidaturo in izborom na generalni skupščini 
letos maja v Washingtonu, potem ko je morala 

predvidena organizatorka dogodka, japonska, le-
tega odpovedati zaradi nesreče v fukušimi. 

iz leta v leto vpliv delovnih skupin znotraj sca-
pr-a raste, saj se pojavlja vedno več praktičnih 
rešitev, ki jih je treba doseči na višjem, medna-
rodnem nivoju, rešitve pa so večinoma sistem-
ske narave in jih poskušamo implementirati 
tudi v pravila krovne organizacije. njihov na-
men je ponuditi ustrezne rešitve spornih med-

sebojnih situacij pri čezmejnem sodelovanju in 
izmenjavi tako podatkov kakor tudi nadomestil. 
Zavod ipf je opravil veliko delo pri organizaciji 
teh srečanj, največja preizkušnja pa nas seveda 
čaka v prihajajočem letu. udeleženci sestankov 
so bili nad samim prizoriščem več kot navduše-
ni, kar je posledično pomenilo, da so bili tudi 
rezultati sestankov odlični.    

Boštjan Dermol, predsednik Sveta Zavoda IPF

na bledu je 15. septembra v organizaciji Zavoda ipf potekala mednarodna 
regionalna delovna konferenca o zaščiti sorodnih pravic. srečanje je sodilo v 
regionalni segment delovanja svetovnega združenja fonogramske industrije 
ifpi, udeleženci iz južne in jugovzhodne evrope pa so se med drugim dota-
knili trenutnih razmer in novosti na področju varovanja kolektivnih pravic in 
priložnosti za izboljšanje zaščite le-teh. 

regionalna delovna konferenca o 
sorodnih pravicah tokrat na bledu

blejska »vaja« za skupščino 
scapr-a v letu 2012

     mednarodno združenje ifpi in Zavod ipf 
      sta na bledu gostila konferenco o razmerah 
      na področju varovanja kolektivnih pravic,  
      novih trendih in priložnostih za izboljšanje  
      zaščite proizvajalcev fonogramov.
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kolumna: 
Zaupanje 
sedaj poteka moje prvo leto sodelovanja  s kolek-
tivnimi organizacijami, spoznavam sistem, spo-
znavam pravila in ljudi, ki pravzaprav stojijo za 
tem, da lahko te organizacije obstajajo in delujejo, 
obenem pa opažam, da je nekaj hudo narobe. po-
skušam gledati s pozitivne plati, a na koncu vedno 
naletim na veliko skalo nezaupanja, ki očitno raste 
že od pamtiveka in poskrbi, da se nekatere reči ne 
uredijo, kot bi se morale, in da ljudje raje čakajo, 
da se bo nekaj zgodilo, kot da bi naredili korak na-
prej v neznano in za skupno dobro. realna slika 
je v mojih očeh taka; slovenija premore ogromno 
kakovostnih glasbenikov,  ogromno kreativne-
ga kapitala, svežih idej in srca - saj je že skorajda 
znano, da kdor se želi ukvarjati z glasbo, mora biti 
na prvem mestu entuziast, na drugem pa še imeti 
redno zaposlitev, da lahko preživi. vendar pa sko-
rajda ni prostora, kjer bi lahko pokazali ta entuzia-
zem – koncertov je malo, glasbene infrastrukture, 
ki bi lahko podpirala in razširjala njihovo delova-
nje, skorajda ni, in umetnik mora postati podje-
tnik, da lahko sploh pokaže, kaj zna na glasbenem 
področju. seveda, tu obstaja pot različnih nateča-
jev in tekmovanj, vendar za mnoge umetnost ni 
tekmovanje. tekmovati v nečem, kar nekdo čuti 
in izraža, pač ni enako kot šport in dosežki, kdo 
skoči višje ali je hitrejši na sto metrov. tu pa je 

na vrsti čas za zaupanje. kolektivne organizacije 
morajo poskrbeti, da bodo lahko njihovi varo-
vanci nemoteno in dobro delali. najmanj, kar je 
potrebno, so medsebojna podtikanja, napihovanja 
v medijih, hkrati pa je potrebno tudi bolj transpa-
rentno in boljše sodelovanje celotne države na tem 
področju. Če pogledamo, da nas je dva milijona, 
nekako toliko veliki smo kot večje mesto kje v tu-
jini, potem lahko naše nezaupanje drug v drugega 
pomeni bridek konec vsega, vdor tujih interesov 
in posledično izginotje kulture, ki je specifična le 
za našo državo in je ni moč videti nikjer drugje na 
svetu. Zato je prav, da bolj zaupamo sami vase, v 
svojega glasbenega sodelavca, v svoj band, v ko-
lektivno organizacijo, medsebojno sodelovanje in 
v našo državo, da bomo lahko čez nekaj let tako 
kot športniki tudi glasbeniki in umetniki predsta-
vljali svojo državo in kulturo po vsem svetu, hkrati 
pa ustvarili sistem, da se bodo mladi glasbeniki in 
kreativci lahko nemoteno razvijali in ustvarjali iz 
srca tisto, kar bo obveljalo na trgu, ne bo pa po-
trebno tržiti srca, da bi lahko ustvarjali.
 
Rok Trkaj

Komentar odraža stališča avtorja in ne nujno  
uredništva. 

 

Kakšni so odnosi med izvajalci 
pri posameznem delu?

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

  
 

ali poskenirajte
  z mobilnikom

Kdo je upravičen do nadomestil  
za uporabo del?

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

  
 

poskeniraj z  
mobilnikom



v letu, ki se izteka, smo se morali posloviti od kar nekaj pomemb-
nih umetnikov, ki so dihali z nami in nam držali zrcalo tako v vsak-
danjem življenju kot ob prazničnih dneh. največji med glasbeniki 
je bil zagotovo lojze slak, izjemen virtuoz z diatonično harmoniko, 
avtor nepozabnih melodij in besedil, vodja ene najbolj kakovostnih 
glasbenih skupin pri nas, pa tudi človek prave dolenjske topline in 
širine, slovenski umetnik, ki bo za vedno ostal med tistimi, ki so 
segli v slovensko dušo najbolj iskreno in globoko.

Čeprav je bil na zunaj preprost fantič s podeželja, tapetnik, šofer, 
pozneje pa tudi v službi komercialista, se je za vedno zapisal v slo-
vensko glasbeno zgodovino predvsem kot človek, ki se je s pomo-
čjo mojstrov izdelovalcev harmonik, najbolj valentina Zupana, 
najprej zapisal kot muzikant, ki je razvil diatonično harmoniko 
do te mere, da je bil ta inštrument sprejemljiv tudi za tedanji ra-
dio ljubljana. Če ne bi bilo slaka, kdo ve, če bi tako imenovana 
frajtonarica sploh kdaj zazvenela na radijskih valovih oziroma bi 
se to zgodilo najmanj poldrugo desetletje pozneje. ker je v veliki 
svet vstopil z mehke dolenjske, je imel tudi to veliko prednost, 
da je nosil v duši nekoliko otožne, včasih pa tudi poskočne in hu-
domušne dolenjske napeve, h katerim je kar samo po sebi sodilo  

večglasno fantovsko petje. poiskal ga je v izvrstnem pevskem 
kvintetu fantje s praprotna. najpomembnejši prispevek slakove-
ga poslanstva pa se kaže v več kot šeststo izvirnih melodijah, ki 
so čudovito nadaljevale tisto, kar so že stoletja na slovenskih tleh 
igrali in tudi prepevali godci. tako rekoč vsaka slakova skladba pa 
tudi besedilo (besedil je napisal okoli šestdeset kar sam) odražata 
prav tisto preprosto in iskreno občutje, kar čuti veliko slovenskih 
ljudi, pa se velikokrat ne zna na ta način izraziti. veliki lojze z 
dolenjske pa je to vsekakor znal izjemno dobro. množična du-
hovna kultura se je z njegovimi skladbami in besedili v zakladnici 
domačih viž obogatila v povsem razpoznavni in tudi količinsko 
bogati meri, hkrati pa je prav slak zaslužen, da ima slovenska pri-
stna glasba še naprej svojo razpoznavno podobo in vlogo. to niso 
potrdili samo poslušalci v zadnjem kotičku slovenije, temveč tudi 
že prav evforično vneti gostitelji med našimi izseljenci tako v ka-
nadi kot Zda in avstraliji, seveda pa tudi v premnogi rojaki po 
vsej evropi. slakova glasba je prav zaradi iskrenosti z marsikatero 
skladbo dosegla tudi najbolj zavidljiv nivo: ponarodelost. danes 
tako mladi kot starejši poslušalci na enaki ravni zapojejo plenič-
ke je prala in v dolini tihi. ime avtorja ni več pomembno, veliko 
pomembneje je, da pesem pričara razpoloženje, ki ustreza najšir-
šemu krogu odjemalcev. prav tako pa je dal neizbrisen pečat kot 
vodja svojega ansambla. kljub temu da ni imel visokih šol, se je 
vedno vedel povsem profesionalno, odprto, razmišljajoče, v vseh 
pogledih kot glasbenik, ki se kljub spontanosti zaveda, da je v služ-
bi ljudstva in hkrati ne sme izdati samega sebe, svoje duše.

tudi po povsem človeški plati je bil topel in širok človek. Zdi se, da 
je še najbolj zaživel na svojih dolenjskih tleh, še posebej kot vino-
gradnik in izjemen kletar, izvrsten pridelovalec cvička, in nasploh 
kot navdušen slovenec za vsako stvar, ki je poudarjala slovensko 
samobitnost, ponos in posebnost.

tisto soboto, ko je odhajal k zadnjemu počitku v Šentvidu nad 
ljubljano, se je kljub temu po vsej sloveniji odvijalo več priredi-
tev, tudi najbolj veselih, na katerih so igrali slakove melodije in 
prepevali njegove verze. in tako bo še na tisoče in tisoče sobot. 
in mnogo drugih dni. glasbenik ima pred mnogimi drugimi 
ustvarjalci veliko prednost, da njegova dela ostanejo in da nikoli 
ne odidejo za vedno. Zato tudi slak ne bo nikoli odšel za vedno. 
vsi, ki spoštujemo njegovo dediščino, pa smo lahko zadovoljni, 
da živimo v dobi, ko je živel in ustvarjal eden najbolj pristnih 
slovenskih trubadurjev.

mag. Ivan Sivec
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lojze slak ne bo nikoli odšel
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med prvimi v evropi in na svetu smo razvili spletno aplikacijo  
admiss, ki upravičencem kadarkoli omogoča dostop do po-
datkov o uporabi njihovih del in o delitvi nadomestil, danes 
pa tudi z video-spletno komunikacijo odgovarjamo na naj-
pogostejša vprašanja upravičencev. vsa video vprašanja in 
odgovore si lahko ogledate na naši spletni strani v posebnem 
zavihku. tokrat kot aktualne izpostavljamo:

Oglejte si in izvedite vse o ADMISSU

tokrat se v video vodiču v posebnem zavihku ipf tv sprehajamo 
po našem spletnem mestu admiss, ki ga mnogi izmed vas že upo-
rabljate. Zagotovo se pogosto pojavijo vprašanja, na katera vam zdaj 
ponujamo nazorne odgovore. Želimo si, da bi vse možnosti, ki jih 
ponuja admiss, uporabljali še pogosteje kot do sedaj. 

IPF TV - Odgovori o uporabi spletne strani 
iz prve roke

na spletni strani Zavoda ipf smo v zavihku ipf tv za vas pri-
pravili novo serijo odgovorov na vprašanja. tokrat vam na ogled 
ponujamo nekaj dejstev o naši spletni strani. prepričani smo, da 
boste našli marsikatero zanimivo dejstvo, in upamo, da jo boste 
še pogosteje uporabljali. vabimo vas k ogledu. 

Pobrskajte po arhivu

vabimo vas, da si ogledate arhivske posnetke naših prvih oddaj, 
ki jih prav tako najdete v zavihku ipf tv.

v Zavodu ipf smo pred dobrim letom prvič preko interneta v živo  
odgovarjali na nekatera najpogostejša vprašanja o našem poslanstvu in  
delovanju. takšna oblika video-spletne komunikacije je prinesla nov veter 
in Zavod ipf postavila korak pred druge kolektivne organizacije. 

http://zavodipf.si/ipf_tv.php

ipf tv – video vodič za vaša vprašanja



Zmagovalno 2012

Zmagovalci si postavljajo cilje, 
ostali išcejo izgovore!


