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POVZETEK 

Glasbena industrija je zaradi vplivov globalizacije in informacijske revolucije podvržena 

velikim spremembam. Med drugim je predmet aktualnih razprav znotraj mednarodne 

glasbene industrije tudi učinkovitost obstoječega pravnega sistema varstva intelektualne 

lastnine, ki je eden izmed temeljnih okvirov gospodarstva, temelječega na znanju. Posebej za 

avtorsko pravo, ki je do nedavnega zagotavljalo neovirano poslovanje mnogim tržnim nišam, 

osnovanim na avtorski in sorodnih pravicah, se zdi, da postaja odveč. Avtorsko pravo v 

obstoječi obliki namreč ne more zagotoviti instrumentov, s katerimi bi bilo mogoče 

uresničevati cilje, ki jih zasleduje. V diplomski nalogi skušamo razgrniti, kako se z 

omenjenim izzivom sooča mednarodna glasbena industrija in kako spremembe, ki jim je 

izpostavljena, vplivajo na odnose med udeleženci na njenem trgu. Opisujemo obstoječ 

avtorskopravni sistem, izpostavljamo njegove pomanjkljivosti in na koncu predlagamo 

izboljšave, ki bi lahko dolgoročno vplivale na vzpostavitev novih, bolj relevantnih odnosov v 

svetovni glasbeni industriji. 

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, ekonomija znanja, informacijska 

revolucija, glasbena industrija, intelektualna lastnina, avtorsko pravo, avtorska in sorodne 

pravice 

SUMMARY 

The musical industry, due to the influences of globalisation and information revolution, is 

subject to big changes. Among others, a subject of debate within the international musical 

industry spheres is also the efficiency of the existing legal system of intellectual property 

protection, which is one of the foundations of knowledge based economy. Specifically, 

copyright law, recently ensuring many market niches to function uninterrupted due to them 

being based on copyright and related rights, seems to be getting redundant. Copyright law in 

its existing form cannot ensure instruments which would be capable to achieve the goals the 

law itself pursues. In this dissertation we attempt to present the ways the international music 

industry faces this challenge and how the changes it is subject to affect the relationships 

between participants of its market. We describe the existing copyright law system, point out 

its shortcomings and finally suggest improvements, which could help establish new, more 

relevant relationships in the global musical industry in the long run. 

Keywords: globalisation, international business, knowledge economy, information revolution, 

music industry, intellectual property, copyright law, copyright and related rights 
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1 UVOD 

Da bomo bolje razumeli stanje, v katerem se je znašla mednarodna glasbena industrija, in 

vlogo, ki jo ima intelektualna lastnina v tej panogi, si moramo najprej pogledati okolje, iz 

katerega obe izhajata. Globalno dogajanje namreč pomembno vpliva na spremembe, ki se 

vrstijo v glasbeni industriji, prav tako kot pomembno vpliva tudi na pomen, ki ga ima za to 

panogo intelektualna lastnina. Vplivi tega dogajanja so veliki in močni, gospodarski subjekti 

pa so se jim prisiljeni prilagoditi. Veliko število manjših lokalnih gospodarstev se namreč 

združuje in spreminja v eno samo veliko globalno gospodarstvo, pojma, kot sta globalizacija 

in liberalizacija, pa opisujeta procese, za katere lahko rečemo, da so intenzivni, nepovratni in 

vse bolj postajajo realnost mednarodnega poslovanja. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Globalizacija je proces, s katerim se danes srečujejo že skoraj vsa svetovna gospodarstva in ga 

je nemogoče spregledati ali zanikati. Gre za sklop ekonomskih, socioloških in političnih 

sprememb v družbi, ki so posledica razširjenega trgovanja in kulturnih izmenjav na globalni 

ravni (Svetličič 2004, 19–21). Ruzzier in Kesič (2011, 19–20) ugotavljata, da je globalizacija 

svetovni razvojni trend, ki korenito spreminja strukturo svetovnega gospodarskega prostora. 

Na svetovni gospodarski prostor ima globalizacija namreč zelo različne, včasih celo 

kontradiktorne učinke. Po eni strani namreč proces globalizacije močno povečuje konkurenco 

med različnimi svetovnimi gospodarstvi, po drugi strani pa enako močno povečuje tudi 

njihovo medsebojno odvisnost. 

Vzrokov za globalizacijo lahko najdemo več. Eden izmed njih je potreba posameznih 

gospodarstev, da bi našla nove trge za ekspanzijo kapitala, proizvodov in storitev. Drugi 

vzrok, morda še pomembnejši, pa Ruzzier in Kesič (2011, 20) vidita v naglem razvoju 

informacijske tehnologije, ki ponuja možnost komuniciranja med subjekti ne glede na čas in 

prostor. »S pojavom železnice, je človeštvo v mislih obvladalo razdaljo. S pojavom 

e-trgovine, pa je razdalja popolnoma izginila« (Drucker 2007, 9). 

Hiter razvoj informacijske tehnologije in vse bolj globalizirano gospodarsko okolje, pa 

prinašata velike spremembe in nove zahteve tudi na področje uporabe in varstva intelektualne 

lastnine v mednarodnem poslovanju, ki ga bomo obravnavali v diplomski nalogi. »To 

področje z razvojem globalizacije hitro pridobiva pomen, saj je potrebno dosledno spoštovati 

pravila ustrezne zaščite intelektualne (industrijske) lastnine v procesih mednarodnega 

poslovanja (patenti, blagovne znamke), saj je le tako možno zagotoviti nadaljnji uspešen 

razvoj posameznih gospodarskih panog, kjer je potrebno vlagati veliko sredstev v 

raziskovalne in razvojne dejavnosti, nove izdelke (patenti v farmacevtski in kemijski 

industriji) ter marketinške dejavnosti (blagovne znamke)« (Ruzzier in Kesič, 2011, 69–70). 
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Zirnstein (2007) ugotavlja, da je intelektualno lastnino mogoče definirati zelo različno, 

odvisno iz katerega akta oz. vira črpamo. Pretnar (2002, 19) trdi, da lahko v grobem vseeno 

rečemo, da se izraz intelektualna lastnina nanaša na tisto vrsto lastnine, ki izvira iz 

človekovega intelekta oz. razuma, in da se pri intelektualni lastnini ukvarjamo z ekonomskimi 

pravicami. Prav tako je težko opredeliti, na katere sklope je mogoče intelektualno lastnino 

razdeliti, saj posamezne države same urejajo zakonodajo v zvezi z intelektualno lastnino, 

vendar kljub temu obstaja delitev, ki jo je mogoče zaslediti v večini literature. »Po definiciji 

Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino se delitev 

intelektualne lastnine nanaša na tri kategorije pravic: na industrijsko lastnino, avtorsko in 

sorodne pravice ter ostale pravice« (URSIL b. l.a).  

Za nas bo najpomembnejša druga kategorija: avtorska in sorodne pravice; v diplomskem delu 

se bomo namreč osredotočili predvsem na uporabo intelektualne lastnine znotraj glasbene 

industrije. »Avtorska pravica daje avtorju časovno omejen monopol nad izkoriščanjem 

njegovega dela,« navaja Trampuž (2007, 8) in dodaja, da so tako avtorska kot tudi sorodne 

pravice ključne za preživetje avtorja in s tem tudi za njegovo nadaljnje ustvarjanje. Iz tega je 

razvidno, da lahko omenjene pravice razdelimo na dva glavna sklopa: moralne in materialne. 

Pri tem moralne pravice ščitijo osebne in duhovne interese avtorja, materialne pa mu dajejo 

izključno pravico, da svoje delo izkorišča na katerikoli način (Štefanec 2000, 22). 

»Poleg eksistenčne, kulturne in razvojne vloge dobivajo te pravice vedno večji gospodarski 

pomen; z njimi povezane dejavnosti (Copyright industries) postajajo vodilne gospodarske 

panoge v vodilnih državah sveta in zagotavljajo številna delovna mesta,« pravi 

Trampuž (2007, 8). Ena izmed teh panog je tudi glasbena industrija. Gotovo gre za panogo, ki 

je šla z razcvetom interneta skozi velike spremembe. Vogel (2011, 250) navaja, da je v 

zadnjih letih začela prodaja zgoščenk skoraj strmoglavo upadati, gramofonske plošče in 

kasete so s trga skoraj popolnoma izginile, število digitalnih prenosov na ameriškem trgu pa je 

samo v zadnjih petih letih naraslo s 300 na 1200 mio letno. Na trgu glasbene industrije se je 

začelo oblikovati novo ravnovesje, saj so na trg vstopili tudi ponudniki spletnih storitev. 

»Vojna med glasbenimi založbami in ponudniki spletnih storitev je nekoliko krvava,« pravi 

Sears (2012). Založbe so namreč začele izgubljati svoj tržni delež, medtem pa ga ponudniki 

spletnih storitev počasi povečujejo. Ocenjuje tudi, da je to šele začetek. Tržni delež, ki ga 

imajo v lasti ponudniki spletnih storitev, še vedno predstavlja zgolj manjši del celotnega trga. 

Te spremembe pa so prinesle novosti tudi v odnose med glasbenimi založniki in avtorji. 

»Seveda večina avtorjev ne želi deliti več kot 50 % svojih prihodkov z večjim založnikom, 

kot je Sony, ki je v bistvu posrednik. Pred pojavom interneta in stvari, kot so ProTools, so bili 

avtorji prisiljeni podpisati pogodbo z založbo, zato da bi sploh bili slišani. To očitno ne drži 

več. Danes lahko avtor najame storitev, kot je TuneCore, da ga vključi v spletno trgovino 

iTunes,« piše Knopper (2011). To brez dvoma kaže na dejstvo, da po novem založbe 

izgubljajo pomen v glasbeni industriji, ki postaja vedno bolj podvržena novim trendom. 
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Prost pretok informacij, ki ga omogoča nova tehnologija, sicer prinaša neskončno število 

novih priložnosti, vendar odpira tudi problem novih razsežnosti – piratstvo. Zdi se namreč, da 

trg intelektualne lastnine sam oblikuje pravila delovanja. Soros (2003, 5–6) pravi, da je »zelo 

nevarno preveč zaupati tržnemu mehanizmu. Trgi so ustvarjeni, da omogočijo prosto menjavo 

blaga in storitev med zainteresiranimi udeleženci, vendar niso sposobni sami poskrbeti za 

kolektivne potrebe, kot so pravo, red in vzdrževanje samega tržnega mehanizma. Prav tako 

niso sposobni zagotoviti socialne pravičnosti.« To je na področju intelektualne lastnine dobro 

vidno. Še posebej izpostavljene so na tem področju avtorske in sorodne pravice; patenti in 

druge intelektualne stvaritve niso izvzeti, vendar se bomo za potrebe diplomske naloge 

osredotočili predvsem na prve. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

V diplomski nalogi bomo raziskali in proučili, kako je urejeno varstvo intelektualne lastnine v 

mednarodnem poslovanju. Natančneje se bomo osredotočili na poslovanje glasbene industrije 

in varstvo avtorskih ter sorodnih pravic. 

Nameni diplomskega dela so:  

 podrobneje spoznati pojme intelektualna lastnina, avtorska pravica in glasbena industrija 

 ter njihovo medsebojno povezanost,   

 seznaniti se s trendi znotraj glasbene industrije v svetu in napovedati morebitne smernice 

 razvoja te panoge v mednarodnem poslovanju in globalnem okolju,  

 preučiti odnose med udeleženci znotraj omenjene panoge,  

 raziskati, kako sta industrijska lastnina in avtorsko delo obravnavana v praksi, kateri so 

 mehanizmi za njuno zaščito v mednarodnem okolju, kako se ta zaščita uresničuje, katere 

 so koristi z naslova intelektualne lastnine in kakšna je njihova porazdelitev,  

 zavzeti stališče v zvezi s smiselnostjo vključevanja posameznih udeležencev v panogo. 

Cilji diplomskega dela so:  

 preučiti vlogo in pomen intelektualne lastnine skozi prizmo mednarodnega poslovanja in 

 globalnih ekonomskih zakonitosti,  

 predstaviti vlogo intelektualne lastnine na mednarodnem tržišču glasbene industrije,  

 prikazati mehanizme urejenosti in delovanja glasbene industrije ter analizirati panogo s 

 stališča različnih udeležencev,  

 pojasniti, kako poteka delitev materialnih koristi z naslova intelektualne lastnine med 

 udeleženci znotraj glasbene industrije,  

 raziskati, na kakšen način se uresničuje zaščita pravic z naslova intelektualne lastnine v 

 mednarodnem okolju ter kakšen je postopek zaščite teh pravic v mednarodnem okolju. 
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1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev 

V diplomski nalogi načrtujemo uporabo naslednjih raziskovalnih metod:  

metodo deskripcije, s katero bomo opisali globalizacijo, mednarodno poslovanje, 

 intelektualno lastnino, avtorsko pravico in glasbeno industrijo,  

metodo kompilacije, s katero bomo povzemali predhodne izsledke avtorjev, ki so 

 raziskovali omenjena področja,  

 induktivno-deduktivno metodo, ki jo bomo uporabili, da bomo sklepali iz posameznih 

 pojavov znotraj glasbene industrije na splošne in iz splošnih na posamezne,  

metodo intervjuvanja, ki jo bomo uporabili za zbiranje informacij med udeleženci 

 znotraj raziskovane panoge (načrtujemo opraviti tudi strukturiran intervju s  

 predstavnikom glasbene založbe),  

 komparativno metodo, s katero bomo primerjali izsledke posameznih raziskovalcev med 

 seboj in predhodne izsledke z našimi,  

metodo sinteze: s katero bomo strnili različne izsledke v smiselno celoto. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Na podlagi prebrane literature lahko trdimo, da intelektualna lastnina v globalnem okolju 

postopoma pridobiva pomen, zlasti v času, ki ga je zaznamovala informacijska revolucija. 

Predpostavljamo, da je šla glasbena industrija v zadnjih desetih letih skozi velike pretrese in 

da se znotraj panoge dogajajo velike spremembe, ter tudi, da se močno spreminjajo odnosi 

med udeleženci znotraj panoge, zato predvidevamo, da so mehanizmi za varstvo in nadzor 

intelektualne lastnine znotraj industrije relativno slabo vzpostavljeni in morda celo nemogoči. 

Predpostavke diplomskega dela so:  

 intelektualna lastnina je glavni vir prihodka udeležencev v glasbeni industriji,  

 trend digitalizacije intelektualne lastnine se bo v prihodnosti nadaljeval,  

 namen zakonodaje v različnih državah sveta je zaščititi interese vseh udeležencev,  

 založbe, kolektivne organizacije in avtorji v glasbeni industriji delujejo v skladu s 

 predpisano zakonodajo in osebne interese uresničujejo znotraj njenih okvirjev ter  

 piratstva se posamezniki v večji meri poslužujejo za osebno rabo. 

Omejitve diplomskega dela so:  

manjše število enot dostopne literature s področja glasbenega založništva in glasbene 

 industrije zaradi velikih sprememb, ki sta jih doživeli panogi v zadnjih letih,  

 težje izsledljive realne vrednosti tržnih deležev zaradi porasta ponudnikov spletnih 

 storitev, ki vstopajo v panogo,  

 težje izsledljiva realna vrednost intelektualne lastnine zaradi velike razsežnosti piratstva,  

 omejena količina informacij zaradi varstva osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti ter  

 neenotna zakonodaja na področju intelektualne lastnine v različnih državah sveta.
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2 GLOBALNO POSLOVNO OKOLJE 

»Sodobni svet opredeljujeta vsaj dve silnici: njegova liberalizacija in globalizacija 

poslovanja,« zapišeta Makovec Brenčič in Hrastelj (2003, 13) v predgovoru v svojo knjigo. 

Obe silnici povzročata, da se svet postopoma spreminja v en gospodarski prostor, ki ga vedno 

bolj določa prelivanje kapitala (Slika 1). »Živimo v globalnem gospodarstvu, za katero ni 

značilno samo prosto trgovanje z dobrinami in storitvami, ampak še celo bolj prosto gibanje 

kapitala,« pravi Soros (1999, 101). 

 

Slika 1: Obseg neposrednih tujih naložb v USD na svetu, 2012 

Vir: Index Mundi 2012 

Posledica prostega gibanja kapitala je, da si kapital sam poišče mesto, kjer bo lahko najbolje 

uresničeval temeljno načelo gospodarjenja: doseči željen učinek z minimalno porabo sredstev. 

Soros (2003, 37) navaja tudi, da se zaradi tega kapital »pomika v države, kjer najde poceni 

delovno silo in druge zaželene pogoje. Iz tega lahko sklepamo, da je, kot pravi Li (2010, 5), 

konkurenca med državami v enem (globalnem) političnem sistemu zato nepogrešljiv politični 

pogoj za širjenje dejavnosti ustvarjanja dobička in akumulacije kapitala, in dodaja, da iz tega 

sledi, da mora biti kapitalizem kot politična struktura meddržavni sistem in potemtakem 

gospodarski svet.« 

Peklar (1999, 9) opozarja, da je ob tem logično, da procesa globalizacije in liberalizacije 

zaostrujeta obstoječo politično ureditev sveta. Poleg tega izpostavi, da ni redko razmišljanje, 

ki globalizaciji pripisuje razloge za trenutno svetovno politično in ekonomsko krizo, ter doda: 

»Najbolj črnogledi trdijo, da sodobna politika stanju, ki se vzpostavlja, ni in ne bo kos.« Na 
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vse gospodarske subjekte ima okolje namreč pomemben vpliv, ki je pogosto odločilen pri 

oblikovanju poslovnih strategij. Okolje je namreč tisto, ki določa tako ekonomske in politične 

kot tudi socialne in tehnološke omejitve, s katerimi se vsi gospodarski subjekti soočajo. 

2.1 Globalizacija 

Globalizacija je pojem, ki ga je težko definirati. V literaturi je mogoče zaslediti veliko število 

različnih definicij, ki so si do neke mere sicer podobne, vendar je iz njih težko izluščiti pomen 

besede, saj so večinoma brez pravega skupnega imenovalca. Različni avtorji namreč pojem 

globalizacija definirajo zelo raznoliko. Tudi SSKJ besede globalizacija ne vsebuje. 

Soros (2003, 1) pravi, da gre za »prekomerno uporabljen pojem, ki ga lahko enačimo s široko 

paleto pomenov.« Če poskusimo kljub temu posplošiti in združiti različne definicije v eno, s 

katero bomo lahko vsaj deloma razložili, kaj globalizacija je, lahko v grobem rečemo, da gre 

za »sklop sprememb v družbi, politiki in ekonomskem sistemu, ki so posledica razširjenega 

trgovanja in kulturnih izmenjav na globalni ravni« (Wikipedija 2012a). 

Različne znanosti, v skladu s svojimi potrebami in predmetom preučevanja, pomen 

globalizacije prav tako definirajo zelo različno. V specifično ekonomskem kontekstu, ki je 

eden ključnih za to diplomsko nalogo, se globalizacija nanaša na posledice trgovanja, še zlasti 

liberalizacije in proste trgovine (Wikipedija 2012a). Ruzzier in Kesič (2011, 19) pravita, da je 

globalizacija v bistvu proces z intenzivnejšimi začetki in razvojem v 20. stoletju, ki 

kapitalizem uveljavi kot prevladujoč svetovni gospodarski sistem in ga razširi po svetu. 

Globalizacija, kot jo razumemo danes, ima torej svoje korenine v letih po drugi svetovni 

vojni. V povojnem obdobju so predvsem mednarodne finančne institucije in programi obnove 

močno razširili mednarodno trgovanje. Tudi sam izraz globalization
1
 se po ugotovitvah 

različnih strokovnjakov v svojem danes prepoznavnem pomenu prvič zasledi v akademski 

uporabi šele okoli leta 1960, in sicer kot nasprotje lastnemu, precej starejšemu pomenu 

globalnega kot nečesa sferičnega, totalnega, univerzalnega (Kadič 2008). 

Globalizacija je v svetovni gospodarski prostor prinesla številne spremembe. Po eni strani je 

povečala konkurenčnost med državnimi gospodarstvi, s tem da je prisilila individualne države 

k izboljšanju učinkovitosti ali vsaj zmanjšanju vladne vloge v gospodarstvu (Soros 2003, 15), 

po drugi strani pa je, kot smo omenili že v uvodu, močno povečala tudi njihovo medsebojno 

odvisnost, saj je očitno »da globalizacija v svoji operacionalizaciji v glavnem vodi v 

intenziviranje vzajemnih odvisnosti, ki presegajo nacionalne meje« (Beck 2003, 72). 

Gre torej za proces, ki ga ni mogoče zanikati, očitno pa je tudi, da so vplivi, ki jih ima na 

svetovno gospodarstvo, čedalje večji. Ruzzier in Kesič (2011, 26) izpostavljata, da je 

                                                 
1
Slovar angleškega jezika Cambridge Dictionaries Online za razliko od SSKJ pozna besedo globalization. V 

ekonomskem kontekstu jo definira kot: »The way in which economies have been developing to operate together 

as one system.« 
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globalizacija z vsemi svojimi pozitivnimi in negativnimi vsebinami dejstvo današnjega in še 

bolj jutrišnjega poslovanja. Pri tem moramo poudariti predvsem to, da je intenzivno 

vključevanje v globalizacijske procese torej nujno potrebno za ohranitev katerekoli panoge ali 

gospodarstva. 

2.2 Mednarodno poslovanje 

V okolju, ki je podvrženo vplivom globalizacije, postaja torej mednarodno poslovanje vedno 

pomembnejše. Razmere od podjetij zahtevajo, da oblikujejo poslovne strategije, ki presegajo 

državne meje, in poslujejo v mednarodnem prostoru. Trg se postopoma liberalizira in države 

prodajajo svoja premoženja zasebnim družbam. »V zadnjem desetletju smo priča pospešeni 

privatizaciji,« zapiše Kenda (2001, 87), zaradi česar prihaja do na prvi pogled nevidne 

mobilizacije centrov moči, kar bistveno spreminja gospodarsko sliko sveta. To je posebej 

dobro vidno, če si ogledamo spremembe v gibanju BDP vodilnih gospodarstev (Slika 2). 

 

Slika 2: Gibanje realnega BDP Kitajske, EU, Indije in ZDA, 1999–2011 

Vir: Index Mundi 2011 

Gospodarske družbe kot nosilci kapitala pridobivajo vedno večjo gospodarsko, politično in 

celo socialno vlogo. Lahko bi rekli, da je sodobnemu managementu v naročje položena tako 

rekoč družba kot celota, saj je točno ta tisti, ki upravlja s sredstvi in kapitalom. »Nekoč so bili 

vodje lastniki; sedaj imajo vsa večja in pomembnejša podjetja svoj management. V sodobnih 

podjetjih imajo dejansko moč managerji, kot bom kasneje poudaril, in ne lastniki kapitala,« 

trdi Galbraith (2010, 13). Management je namreč tisti, ki usmerja kapital; odgovorne osebe 

velikih korporacij odločajo o gibanju kapitala na mednarodnem in celo na globalnem nivoju. 
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Na področje mednarodnega poslovanja širjenje globalnega kapitalizma prinaša veliko novih 

tržnih priložnosti. Odpirajo se novi še nerazviti trgi in s tem tudi nove možnosti za vlaganje 

kapitala. To odpira vrata za gospodarski razcvet držav z nižjim standardom. Kapital se 

namreč, kot omenja Soros (2003, 37), pomika v države, kjer najde poceni delovno silo in 

druge zaželene pogoje. To pomaga tem državam pri razvoju. Posledica je, da jih je veliko 

število, kot npr. Kitajska in Indija, neverjetno napredovalo. 

Po drugi strani pa ima širjenje globalnega kapitalističnega sistema tudi negativne posledice. 

Nekateri teoretiki so sicer mnenja, da ekonomski sistem svobodnega trga pozitivno vpliva na 

razvoj državnih gospodarstev, vendar jih je čedalje več, ki niso naklonjeni tej ideji. 

Kapitalizem namreč terja svoj davek. Zaradi prenosa moči in lastništva iz državnih v zasebne 

roke prihaja do neskladij med interesi držav in interesi kapitala. 

Soros (1999, 109) piše: »Čeprav imajo vlade še vedno moč, da posegajo v gospodarstvo, se 

vse bolj pokoravajo silam konkurence. Če vlada uveljavi pogoje, ki so neugodni za kapital, si 

bo kapital prizadeval pobegniti. In obratno, če vlada zniža ceno dela in spodbuja prednostne 

poslovne dejavnosti, lahko pospeši akumulacijo kapitala.« Najbolj kritično razmišljujoči, kot 

npr. Vuk (2011, 110) pa trdijo, da si je kapital že podredil vse politične stranke, leve in desne, 

vse medije in uveljavil svojo nadmoč nad družbo. 

Kljub vsemu pa ne moremo reči, da se globalizacija svetovnega gospodarstva ravna po enem 

samem splošno veljavnem načelu. Martin in Schuman (1997, 143–144) ugotavljata, da 

medtem, ko stare države blaginje propagirajo umik države in dajejo vse več prostora tržnim 

silam, uveljavljajo novi povzpetniki povsem nasprotno načelo. Države v vzponu namreč 

dovoljujejo mnogo višjo stopnjo poseganja vlad v naložbene odločitve in s tem ohranjajo 

nadzor nad centralnim gospodarskim načrtovanjem. Podobno trdita tudi Kenda in 

Bobek (2003, 29): »V državah, kjer so individualni cilji pomembnejši od kolektivnih, je bolj 

verjetno, da se bo razvil ekonomski sistem svobodnega trga. Nasprotno bo v državah, kjer 

imajo primat kolektivni cilji, država imela nadzor nad mnogimi podjetji in tržišče bo verjetno 

bolj omejeno kakor svobodno.« 

2.3 Informacijska revolucija 

Poleg prostega gibanja kapitala in liberalizacije trga pa mednarodno poslovanje v zadnjem 

času močno zaznamuje tudi razcvet, ki ga je doživela informacijska tehnologija. »Gre za 

revolucijo, primerljivo s kopernikanskim obratom, kajti sedaj ne miruje več svet, temveč je 

obstal človek, svet pa kroži okrog njega« (Galimberti 2011, 235). To je med drugim »v znatni 

meri odsev večje mobilnosti proizvodnje, še posebej nematerialnih dobrin – informacij, in 

njenih tehnik ter orodij« (Hrastelj 2001, 261). Razcvet informacijske tehnologije je namreč 

omogočil prost pretok informacij, hkrati pa dvignil tudi njihovo vrednost in povečal učinek, ki 

ga ima njihovo posedovanje na mednarodno poslovanje. 
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Kljub splošno veljavnemu prepričanju, da je mobilnost nematerialnih dobrin razlog za 

informacijsko revolucijo, pa Drucker (2007, 3) opozarja, da njeno gonilo niso informacije, 

umetna inteligenca ali računalniška obdelava podatkov, temveč e-trgovina. Internet namreč 

postaja največji distribucijski kanal dobrin, storitev in celo delovnih mest. 

To odseva tudi porast števila uporabnikov interneta. V zadnjih desetih letih je to število 

namreč zraslo s 495 mio na 2,265 mrd (Slika 3). To pomeni, da je danes na svetu 1,77 mrd 

več uporabnikov interneta, kot jih je bilo pred desetimi leti. Povedano drugače: pred desetimi 

leti je internet uporabljalo 8 % ljudi, danes ga uporablja že 33 %. Ob tem je seveda logično, 

da vsak dan narašča tudi pomen računalniške pismenosti, ki postaja pogoj za uspešno 

poslovanje, čeprav sama po sebi še ni zadostna: je potrebni, ni pa zadostni pogoj. 

 

Slika 3: Skupno število uporabnikov interneta na svetu, 2001–2011 

Vir: International Telecommunication Union 2012 

Drucker (2007, 30–39) se strinja s tem, da je računalniška pismenost postala samoumevna, 

vendar poudarja, da v prihodnosti za uspešno mednarodno poslovanje ta ne bo edina ključna. 

Vse pomembnejša namreč postaja informacijska pismenost in hkrati z njo tudi informacijska 

odgovornost. Pravilno vrednotenje informacij in njihova odgovorna raba sta že danes vse 

očitnejši indikator pismenosti. Roberts (2009, 296) navaja, da pomanjkanje sposobnosti za 

dešifriranje informacij omejuje posameznike pri sodelovanju v večini poslovnih aktivnosti, ki 

temeljijo na znanju. Davenport (1999, 19–20) pa pri tem ugotavlja, da uspešno poslovanje 

pogosto ovirajo neinformacije in ne prevelika količina informacij, kar mnogi menijo. 

Neorganizirane informacije namreč niso nič drugega kot podatki; šele z odgovorno uporabo in 

s pravilnim tolmačenjem jih je mogoče pretvoriti v znanje. 

Informacija se od podatka razlikuje v tem, da ima za prejemnika vsebino, znanje pa se od 

informacije razlikuje, ker ima poleg vsebine še kontekst. Iz tega logično sledi, da je lahko ista 
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vsebina za enega prejemnika podatek, za drugega pa informacija. Prav iz tega razloga obdobje 

informacijske revolucije zaznamuje naraščajoča zahteva po visoko izobraženem kadru, ki 

poseduje veščine tolmačenja informacij, torej: znanje in tudi modrost, kdaj in kako ga 

odgovorno uporabiti. Vendar pot od podatka do modrosti (Slika 4) ni izključno enosmerna. 

Brez znanja namreč ni mogoče ločiti med podatkom in informacijo. Roberts (2009, 299) 

zapiše: »Znanje je več kot informacija; vsebuje namreč zavedanje in razumevanje, ki ju je 

mogoče pridobiti samo skozi izkušnje in učenje. Kljub vsemu pa je razmerje med informacijo 

in znanjem zgolj simbolično. Znanja namreč ne moremo pridobiti brez informacij, prav tako 

kot ne moremo pridobiti relevantnih informacij brez uporabe znanja.« 

 

Slika 4: Pot od podatka do modrosti 

Vir: Psarras 2006 

Drucker (2001) k temu dodaja, da bodo, ne samo posamezniki, ampak tudi organizacije 

morale postati informacijsko pismene in se naučiti, kako organizirati in odgovorno uporabljati 

informacije, kot svoje ključno sredstvo, da bodo lahko uspešno poslovale. Garvin (1998, 51) 

je mnenja, da je to mogoče samo skozi proces organizacijskega učenja, tj. skozi sposobnost 

organizacije, da na podlagi informacij spremeni svoje vedenje. Peklar (1999, 21) pravi: 

»Organizacija prihodnosti je organizacija znanja: učeče se podjetje,
2
 kjer obveščamo in 

izobražujemo zaposlene z jasno opredeljenim namenom.« Tudi Psarras (2006, 85) se strinja, 

da bo v prihodnosti o uspešnosti poslovanja odločala predvsem sposobnost organizacij, da 

bodo modro uporabljale znanje in ga spreminjale v svojo konkurenčno prednost. 

Drucker (2007, 16) povzame: »To, čemur rečemo informacijska revolucija, je v bistvu 

revolucija znanja.« Znanje se spreminja v proizvodni vir, izpodriva kapital in delovno silo in 

postaja bistvena sestavina katere koli človekove aktivnosti ter hkrati glavna ustvarjalna sila 

(Bednařik 2010, 8–9). Delavec, ki učinkuje z znanjem,
3
 je zato današnje gibalo napredka, 

njegov ustvarjalni potencial pa predstavlja resnični kapital jutrišnjega dne. 

2.4 Ekonomija znanja 

Razvidno je, da se bistveno spreminja pogled na vrednost, ki ga ima znanje v proizvodnem 

procesu. Znanje postaja pomemben končni proizvod in proizvodni dejavnik obenem. Pri tem 

ne gre samo za vprašanje tega, kako vključiti znanje v proizvodni proces, temveč predvsem 

kako ga pretvoriti v gospodarsko korist. Vse pogosteje je mogoče namreč zaslediti pojem 

                                                 
2
 Učeče se podjetje je tisto, ki je zmožno ustvarjati, pridobivati in prenašati znanje in na tej podlagi tudi 

spreminjati svoje vedenje (Garvin, 1998, 51). 
3
 Izraz delavec, ki učinkuje z znanjem je v slovenščino izvirno preveden kot umski delavec (Bednařik, 2010, 8), 

vendar je Bednařik mnenja, da je ta izraz neustrezen, saj bistveno zožuje njegovo dejansko vlogo. V 

nadaljevanju bomo izraza uporabljali izmenično glede na vsebinsko ustreznost. 

Podatek Informacija Znanje Modrost 
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ekonomija znanja, ki se poraja iz spoznanja, da velik del ekonomske blaginje naprednejših 

gospodarskih sistemov izhaja iz njihove sposobnosti, da uporabljajo in proizvajajo znanje v 

svojo korist (Roberts 2009, 285). Ekonomija znanja zato daje velik poudarek na širitev, 

uporabo in ustvarjanje znanja. Psarras (2006, 85) zato svetuje, da se morajo posamezniki in 

podjetja osredotočiti na vzdrževanje in povečevanje kapitala znanja. 

Znanje se torej spreminja v ekonomsko dobrino, vendar se po svojih značilnostih bistveno 

razlikuje od ostalih dobrin. Ekonomija znanja ima zato svoje zakone, ki so pogosto različni od 

zakonov, ki veljajo v tradicionalni ekonomski teoriji. Razlike temeljijo na odstopanju od 

načela osnovnega ekonomskega problema redkosti dobrin. V skladu s tradicionalno 

ekonomsko teorijo namreč poraba posamezne relativno redke dobrine zmanjša skupno 

količino razpoložljive dobrine, česar pa za znanje ni mogoče trditi. Njegova poraba namreč ne 

povzroči zmanjšanja količine razpoložljivega znanja, temveč kvečjemu povečuje njegovo 

dostopnost, zaradi česar ima znanje značaj javne oz. proste dobrine. 

To je očitno v nasprotju z interesi kapitala, ki si prizadeva, da bi ustvarjal dodano vrednost za 

lastnike in zato znanje s tržnim potencialom iz javne dobrine pretvoril v zasebno lastnino. 

Posledično je ena glavnih značilnosti ekonomije znanja tudi naraščanje popredmetenja znanja 

v obliki pravic intelektualne lastnine. Istočasno z naraščanjem pomena znanja logično narašča 

tudi težnja po zaščiti znanja s tržno vrednostjo (Roberts 2009, 294). Poleg tega brez zaščite 

intelektualne lastnine ni mogoče zaščititi niti moralnih in materialnih interesov umskih 

delavcev, ki so v ekonomiji znanja ključnega pomena. To ima lahko zaradi pomanjkanja 

motivacije usodne posledice zastoja gospodarskega napredka in pomanjkanja konkurenčnosti. 

Vsako gospodarstvo mora namreč zagotoviti spodbudno gospodarsko okolje za vse subjekte, 

ki sodelujejo v njem, če želi ekonomsko prosperirati. To vključuje tudi zaščito pravic. 

K temu moramo dodati, da znanje samo po sebi nikakor ne more biti dovolj, saj se nujno 

nanaša na že obstoječe, medtem ko je gospodarski razvoj vedno posledica sprememb in 

inovacij, ki so predvsem rezultat ustvarjalnosti. To pomeni, da mora vsako gospodarstvo 

poleg že omenjenega poskrbeti tudi za trden nacionalni sistem inovacij, ki je v ekonomiji 

znanja eden od temeljev gospodarskega napredka. 

Če povzamemo, lahko vidimo, da mora vsako gospodarstvo zagotoviti odlične človeške vire, 

učinkovito informacijsko tehnologijo, spodbudno gospodarsko okolje in ne nazadnje tudi 

svoboden nacionalni sistem inovacij, da bi zmoglo pretvoriti znanje v konkurenčnost (Chen 

2008, 501–502). V dobi ekonomije znanja je namreč prav inovativnost tista, ki jo je mogoče 

pretvoriti v konkurenčno prednost in posledično v gospodarsko korist. Odlični človeški viri z 

inovativnimi umskimi zmožnostmi skrbijo za inovativnost, kroženje informacij in modro 

uporabo znanja; učinkovita informacijska infrastruktura zagotavlja nemoteno komunikacijo in 

širjenje znanja; spodbudno gospodarsko okolje pospešuje inovacijsko dejavnost; zanesljiv 

nacionalni sistem inovacij pa služi kot podpora pri zagotavljanju zaščite intelektualne lastnine 

in posledično tudi pri preoblikovanju znanja v konkurenčnost (Chen 2008, 502–503).  
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3 INTELEKTUALNA LASTNINA 

Vsekakor je več kot na dlani, da mora biti intelektualna lastnina instrument, ki ima v družbi 

znanja odločilen pomen. Omenili smo že, da za gospodarsko blaginjo ne potrebujemo samo 

več znanja za večjo konkurenčnost, temveč predvsem več ustvarjalnosti in, kot pravi Komat 

(2010, 52), »več domišljije za velike spremembe.« Za ustvarjalnost je mogoče reči, da brez 

nje sploh ni mogoče zagotoviti družbeno-gospodarskega razvoja. Zupančič (2011, 54–57) je v 

svojem delu zapisal, da je ustvarjalnost ključna za ohranitev realnega gospodarstva in celo za 

obstanek kulture ter civilizacije: torej družbe kot celote. Jasno je namreč, da sta število 

inovacij in patentov v določeni družbi statističen indikator ustvarjalnosti – od te pa so odvisne 

kapacitete, ki jih ima družba za reševanje problemov. 

Da bi zmogli zagotoviti socialno-ekonomski razvoj družbe, moramo torej mobilizirati 

ustvarjalnost umskih delavcev oz. delavcev, ki učinkujejo z znanjem. Gre za potencialno 

sposobnost teh človeških virov, da proizvedejo ali uporabijo originalne in nove ideje. Obenem 

vidimo tudi, kot navaja Pretnar (2002, 37), da je ta sposobnost za razliko od znanja 

ekonomsko redka dobrina. Ne more namreč poljubno izbrana oseba nadomestiti nekoga, ki je 

ustvarjalen in je sposoben generirati nove podatke, ter le-te pretvarjati v informacije, zato 

njegove ustvarjalnosti ne moremo obravnavati kot javno dobrino. Logično je torej, da mora 

vsaka družba, ki želi gospodarsko napredovati, zagotoviti spodbudno okolje za intelektualno 

ustvarjalnost umskih delavcev, »kar vključuje takšno tržno strukturo, ki intelektualnim 

stvaritvam omogoča, da pridobijo ekonomsko vrednost in na ta način povečujejo družbeno 

blaginjo« (Pretnar 2002, 41). Zasebna ponudba dobrin brez ekonomske vrednosti namreč ne 

more obstajati, saj bi se to končalo z odpovedjo tržnega mehanizma. To pomeni, da je 

potrebno vzpostaviti poseben institucionalni sistem, ki v obliki pravnih norm določa lastništvo 

nad določenimi vrstami znanja (Pretnar 2002, 40). Če tudi »relevantni družbeni in etični 

razlogi niso v nasprotju z zasebno ponudbo po načelih tržne konkurence, potem je taka 

alternativa vredna upoštevanja« (Pretnar 2002, 39). Spodbuda, da se zasebna podjetja 

ukvarjajo s ponudbo takšnih
4
 dobrin, je potemtakem enaka kot pri klasičnih materialnih 

redkih dobrinah.  

»To nam pojasnjuje tudi, zakaj je intelektualna lastnina tako pomembna za tržno ekonomijo v 

družbi znanja. Brez prava intelektualne lastnine velik del znanja kot prevladujočega dejavnika 

razvoja sploh ne bi obstajal v obliki ekonomskih dobrin« (Pretnar 2002, 42). Očitno je tudi, 

»da ekonomija znanja ne more delovati kot kapitalistično gospodarstvo, če gospodarsko 

relevantno znanje nima lastnosti redkega blaga« (Pretnar 2002, 42). Intelektualna lastnina je 

torej nujno potrebna v moderni družbi, ki temelji na znanju kot glavnemu tvorcu rasti in 

bogastva, saj je edini sistem, ki lahko pravno formalno zagotovi lastništvo nad znanjem. 

                                                 
4
 V mislih imamo dobrine, ki imajo po svoji naravi sicer značaj neopredmetene proste oz. javne dobrine, vendar 

jim je bil na podlagi pravnih norm dodeljen status ekonomske oz. relativno redke dobrine. 
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3.1 Opredelitev intelektualne lastnine 

»Lastništvo nad znanjem je mogoče zagotoviti na veliko različnih načinov: od zaupnosti do 

avtorskih pravic, blagovnih znamk in patentov,« pojasnjuje Roberts (2009, 294). Če 

odmislimo prvo možnost, lahko pravni sistem intelektualne lastnine brez posebnega truda 

prepoznamo kot edini institucionalni sistem, ki zagotavlja ustvarjanje zasebnega lastništva 

nad tistimi vrstami znanja, ki omogočajo najkoristnejši gospodarski napredek, če se nudijo po 

tržnih pravilih kot zasebne dobrine. S pravicami intelektualne lastnine so torej zaščitene samo 

tiste oblike znanja, ki so socialno in etično sprejemljive ter komercialno relevantne, če jih 

pretvorimo iz javnih v zasebne dobrine (Pretnar 2002, 40–42). 

Da bomo lažje razumeli, katere so te oblike znanja, si moramo najprej pogledati posebnosti 

pravic intelektualne lastnine. Naím (2008, 100) pojasnjuje, da je izraz intelektualna lastnina 

morda lahko rahlo zavajajoč, saj ne zajema samo tega, kar je "intelektualno" v pomenu 

znanja. Intelektualna lastnina namreč obsega širši spekter pravic, od katerih se nekatere 

nanašajo na zaščito tržne identitete, ki nima neposredne povezave z novimi intelektualnimi 

stvaritvami. Pomembno je tudi to, da se pravice intelektualne lastnine ločijo od pravic 

običajne opredmetene lastnine. Soros (2003, 44) razlaga, da je bistvena značilnost 

opredmetene lastnine ta, »da njena vrednost izhaja iz uporabe lastnika, medtem ko 

intelektualna lastnina opredeljuje svojo vrednost glede na uporabo drugih ljudi: avtorji si 

želijo branost svojih del, izumitelji si želijo uporabnost svojih izumov.« To pomeni, da so 

pravice intelektualne lastnine po svoji naravi negativne. »To so pravice, ki preprečujejo 

drugim, da naredijo določene stvari« (Cornish 1999, 6), medtem ko se pozitivne pravice 

običajne opredmetene lastnine nanašajo na zagotavljanje ugodnosti za lastnika. 

Pretnar (2002, 15) pravi, da intelektualno lastnino bistveno zaznamuje tudi njena trojna 

narava. Prvič, intelektualna lastnina je samostojno pravno področje. Drugič, ko govorimo o 

intelektualni lastnini, imamo pogosto v mislih ekonomske pravice, torej je intelektualna 

lastnina tudi predmet ekonomije. In tretjič, ta sklop pravic neizbežno zahteva vodenje, kar 

pomeni, da je povezan tudi s področjem managementa. Iz tega je razvidno, da je intelektualna 

lastnina interdisciplinarno področje, ki ga je treba obravnavati celostno. 

Skoraj vse definicije intelektualne lastnine so utemeljene na prepričanju, da je intelektualna 

lastnina področje prava. To nedvomno drži, saj se je pojem najprej tudi pojavil v pravu in je v 

rabi že od leta 1893 (Pretnar 2002, 20). Kot vidimo ima izraz intelektualna lastnina sicer 

dolgo zgodovino, vendar pa je do splošne uveljavitve njegovega pomena prišlo šele po 

ustanovitvi WIPO. Na podlagi Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektu-

alno lastnino (Konvencija WIPO, 1967) so intelektualna lastnina:  

[…] pravice, ki se nanašajo: na književna, umetniška in znanstvena dela, na interpretacije 

umetnikov – interpretov in izvajanja umetnikov – izvajalcev, na fonograme in radijske oddaje, na 

izume na vseh področjih človeške aktivnosti, na znanstvena odkritja, na industrijske vzorce in 

modele, na tovarniške, trgovske in storitvene znamke ter na trgovska imena in trgovske naslove, 
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na varstvo pred nelojalno konkurenco ter na vse druge pravice v zvezi z intelektualno aktivnostjo 

na področju industrije, znanosti, književnosti in umetnosti. 

Pretnar (2002, 21) ob tem ugotavlja, da je tako omenjeni definiciji kot tudi definiciji na 

podlagi Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPS, 

1994), ki nekoliko zožuje pojem intelektualne lastnine, skupno, da zgolj naštevata posamezne 

kategorije oz. vrste, ki sodijo na obravnavano področje. Kljub temu, da je slednja definicija 

izpeljana skozi prizmo trgovine, nobena od njiju ne opredeljuje, kaj je osnovni namen teh 

pravic, ki so v bistvu ekonomske narave. V nadaljevanju dela zatrjuje, da je namen teh pravic 

zagotavljanje spodbude in motivacije za intelektualno ustvarjalnost (Pretnar 2002, 41), kjer 

tudi ponuja definicijo intelektualne lastnine, ki upošteva predvsem ekonomski, in ne toliko 

pravni, vidik področja. Pravi, da gre pri intelektualni lastnini za: 

[…] vzpostavljanje ekonomske spodbude za zasebno tržno ponudbo določenih oblik znanja kot 

blaga ali storitev, in sicer na podlagi […] omogočanja pretvorbe teh oblik znanja, ki so po svoji 

naravi javne dobrine, v zasebne in zato tudi redke ekonomske pravice, ter […] ščitenje tržne 

identitete blaga in storitev, ki temelji na teh ekonomskih pravicah, s čimer zagotavlja izvedljivost 

tržnih transakcij s tem blagom in storitvami. 

Pretnar (2002, 22) sklepa, da je očitno, da literatura ne pozna definicije, ki bi ustrezala 

strokama ekonomije in managementa ter bi bila hkrati skladna tudi s pravnimi načeli. S tem 

namenom predlaga lastno definicijo (Pretnar 2002, 23), ki po njegovem prepričanju izhaja iz 

prava, vendar vsebuje tudi osnovno funkcijo, torej gospodarsko uporabo intelektualne lastnine 

na konkurenčnih trgih: 

Intelektualna lastnina je […] področje prava, ki obravnava razpoložljivost, obseg, pridobitev, 

uveljavljanje in preprečevanje zlorab zasebnih, pravno opredeljenih pravic na določenih oblikah 

intelektualnih stvaritev s področja industrije, znanosti, književnosti in umetnosti ter na določenih 

oblikah podjetniških identifikatorjev, z namenom določitve pravil za […] njihovo gospodarsko 

izkoriščanje na trgu v konkurenčnem okolju. 

»Ta definicija se od drugih znanih definicij razlikuje samo v tem, da je bolj vsestranska, saj 

vsebuje vse tri značilne lastnosti intelektualne lastnine,« zaključuje Pretnar (2002, 23). Gre za 

to, da odraža že večkrat omenjeno trojno naravo obravnavanih pravic. Vsebinsko je 

opredelitev še vedno pravno korektna, vendar ustreza tudi zahtevam ekonomske in 

managerske stroke, ki ju pri obravnavi intelektualne lastnine ne smemo zanemariti. 

Če strnemo, lahko vidimo, da je intelektualna lastnina pravno področje, ki ureja ekonomsko 

izkoriščanje in managersko upravljanje različnih intelektualnih stvaritev ter tržnih 

identifikatorjev ter tudi moralno in materialno lastništvo nad idejami. Povedano na kratko, 

intelektualna lastnina je »ideja, da se idejo lahko poseduje« (Naím 2008, 101). Njen namen je 

zagotoviti časovno omejen monopol nad lastništvom, upravljanjem in izkoriščanjem 

posamezne ideje ter moralno zaščititi dostojanstvo avtorja te ideje. 
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3.2 Delitev intelektualne lastnine 

Za potrebe diplomske naloge bo dovolj, če se osredotočimo na grobo delitev intelektualne 

lastnine, saj na področju glasbene industrije v večji meri prevladuje zgolj ena izmed treh 

kategorij, ki jih intelektualna lastnina obravnava: avtorsko pravo. Kot smo omenili že v 

uvodnem poglavju, je, sodeč po delitvi URSIL
5
 (b. l.a), mogoče intelektualno lastnino 

razdeliti na tri kategorije (Slika 5): avtorsko pravo, industrijska lastnina in ostale pravice. 

 

Slika 5: Delitev intelektualne lastnine po URSIL 

Vir: URSIL b. l.a 

Vsaka izmed kategorij se dalje deli na različne sklope intelektualne lastnine, kot so npr. 

blagovne znamke ali patenti pri industrijski lastnini in avtorske pravice pri avtorskem pravu. 

»K blagovnim znamkam sodijo besede, slike ali znaki, ki nek izdelek ali podjetje zaznamujejo 

ali ločijo od ostalih; patenti pokrivajo izume; avtorske pravice pa urejajo dela književne, 

                                                 
5
 Omeniti moramo, da ne obstaja enotna delitev intelektualne lastnine, ki bi veljala po vsem svetu. Pravo 

intelektualne lastnine namreč ureja vsaka država posebej. Obstajajo določene mednarodne konvencije, ki jih 

države lahko sprejmejo in v skladu z njimi uredijo varstvo intelektualne lastnine na domačih tleh. Slovenija je 

podpisnica vseh pomembnejših mednarodnih konvencij in sporazumov, vendar samostojno ureja nekatere 

interne podrobnosti. Delitev URSIL velja za Slovenijo, saj je varstvo patenta s skrajšanim trajanjem mogoče 

uveljavljati le pri nas. Slovenski patent s skrajšanim trajanjem je zelo podoben uporabnemu modelu v tujini. 

intelektualna lastnina 

avtorsko pravo 

avtorska pravica 

sorodne pravice 

industrijska lastnina 

patent 

model 

znamka 

geografska označba 

patent s skrajšanim 
trajanjem 

dodatni varstveni 
certifikat 

topografije 
polprevodniških vezij 



 

16 

likovne in glasbene umetnosti ter programsko opremo,« pojasni Naím (2008, 101). Zadnja 

omenjena kategorija pravic se nanaša na nekatera specifična tehnična področja, ki zaradi 

posebnosti potrebujejo posebne oblike varstva, kot sta npr. topografija polprevodniških vezij 

in varstvo novih rastlinskih sort (URSIL b. l.a). 

3.2.1 Industrijska lastnina 

Prva kategorija intelektualne lastnine je industrijska lastnina. S Pariško konvencijo za varstvo 

industrijske lastnine (v nadaljevanju PK) kot mednarodno pogodbo univerzalnega značaja je 

bila leta 1883 ustanovljena mednarodna unija za zaščito industrijske lastnine. PK (1883) ima 

zelo pomemben vpliv na razvoj nacionalnega in mednarodnega prava industrijske lastnine v 

mednarodnem prostoru, opredeljuje pa tudi predmet njenega varstva: 

Predmet varstva industrijske lastnine so patenti, uporabni modeli, industrijski vzorci ali modeli, 

tovarniške ali trgovske znamke, storitvene znamke, trgovsko ime in trgovske označbe ali ime 

izvora ter zatiranje nelojalne konkurence. […] Industrijsko lastnino je treba razumeti v najširšem 

pomenu; ona se ne nanaša samo na industrijo in trgovino v pravem smislu te besede, temveč tudi 

na panogo kmetijskih in ekstraktivnih industrij ter na vse pridobljene ali naravne proizvode, kot 

so vino, cerealije, tobačni listi, sadje, živila, rude, mineralne vode, pivo, cvrtje, moka. […] S 

patenti je treba razumeti razne vrste industrijskih patentov, prejetih od zakonodaj držav unije, kot 

so uvozni patenti, izpolnjevalni patenti, dopolnilni patenti in certifikati itd. 

Pri nas varstvo industrijske lastnine ureja Zakon o industrijski lastnini (ZIL). Industrijska 

lastnina ima nekatere značilnosti, ki veljajo samo za to kategorijo pravic intelektualne 

lastnine. Te pravice so, kot smo že omenili, negativne narave; varstvo industrijske lastnine se 

nanaša izključno na gospodarsko dejavnost – osebna ali katerakoli negospodarska dejavnost je 

prosta; te pravice imajo teritorialno naravo – veljajo samo v državi, kjer so bile podeljene ter 

so, razen blagovnih znamk, geografskih označb in trgovskih imen, časovno omejene (Krejan 

2006). Če je postopek registracije in priznavanja pravice uspešen, začne le-ta veljati z dnem 

vložitve prijave, in ne z dnem nastanka predmeta zaščite. 

3.2.2 Avtorsko pravo 

Druga kategorija intelektualne lastnine je avtorsko pravo. To v mednarodnem prostoru ureja 

Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (v nadaljevanju BK). Konvencija 

je bila podpisana leta 1886 in še danes velja za enega najpomembnejših mednarodnih pravnih 

virov, po katerem se ravna avtorsko pravo. BK (1886) izraz avtorska dela opredeljuje kot 

književna in umetniška dela in zanj predlaga naslednjo definicijo: 

Izrazi "književna in umetniška dela" zajemajo vse stvaritve s književnega, znanstvenega in 

umetniškega področja, ne glede na način in obliko njihovega izražanja, kot so: knjige brošure in 

drugi spisi; predavanja, govori, besede in druga dela enake narave; dramska in dramsko-glasbena 

dela; koreografska in pantomimska dela; glasbene skladbe z besedilom ali brez besedila; 
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kinematografska dela in z njimi izenačena dela, izražena s postopkom, ki je podoben 

kinematografiji; dela s področja risanja, slikarstva, arhitekture, kiparstva, rezbarstva, litografije; 

dela s področja fotografije in z njimi izenačena dela, izražena s postopkom, ki je podoben 

fotografiranju; dela uporabne umetnosti; ilustracije, zemljevidi, načrti, skice in plastična dela, ki 

se nanašajo na zemljepisje, topografijo, arhitekturo ali znanost. 

Avtorsko pravo v Sloveniji določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Zakon 

določa, »da so avtorska dela individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, 

znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, če ni s tem zakonom drugače 

določeno« (ZASP 1995). Sodna praksa je naknadno izoblikovala še dodatne predpostavke, s 

katerimi si lahko pomagamo pri oceni, ali gre za avtorsko delo ali ne. Prvič, delo mora biti 

človekova stvaritev in ne rezultat naprave. Drugič, delo mora izhajati iz določenega področja 

ustvarjalnosti. Tretjič, delo mora nastajati v "avtorjevem duhu" in mora vsebovati osebno noto 

avtorja. In četrtič, delo mora biti zaznavno s človeškimi čuti (Krejan 2006 po Trampuž, Oman 

in Zupančič 1997, 30). Na podlagi avtorskega dela avtorju pripada avtorska pravica. 

Posebnost avtorske pravice je, da nastane s samim nastankom dela in za njeno pridobitev ni 

potreben poseben postopek registracije kot pri industrijski lastnini (Krejan 2006, 51). 

3.2.3 Ostale pravice 

Lahko omenimo samo še nekaj pravic, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno izmed dveh 

omenjenih kategorij ali jih obravnavajo drugi pravni viri. Na področje industrijske lastnine 

sodita še firma, ki jo varuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), in varstvo konkurence, ki 

je varovano z Zakonom o varstvu konkurence (ZVK). Prva, ki sodi v kategorijo ostalih pravic, 

se nanaša na varstvo topografije polprevodniških vezij, ki ga pri nas obravnava Zakon o 

varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV). Drugo pravico, ki jo je smiselno 

omeniti, varuje Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR) in se nanaša na nove rastlinske 

sorte. 

3.3 Kritika zaščite intelektualne lastnine 

Preden zožimo področje raziskovanja zgolj na tiste kategorije intelektualne lastnine, ki imajo 

pomembno vlogo v mednarodni glasbeni industriji, si poglejmo še negativne posledice, ki jih 

ima zaščita intelektualne lastnine na obnašanje gospodarskih subjektov in njihove medsebojne 

odnose. Na ta način bomo lažje razumeli, katere silnice odločilno vplivajo na trenutno 

dogajanje na raziskovanem področju, in predvideli trende, po katerih se bo to področje 

najverjetneje ravnalo v prihodnosti. 

Pravice intelektualne lastnine zagotavljajo nagrajevanje tistih, ki so jih ustvarili. Kot smo že 

poudarili, je torej nujno potrebno, da vsako nacionalno gospodarstvo zagotovi sistem zaščite 

intelektualne lastnine in s tem tudi ekonomsko ter moralno spodbudo za izumitelje (pravice 
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industrijske lastnine) in ustvarjalce (avtorsko pravo). Brez težav lahko trdimo, da je sistem 

zaščite intelektualne lastnine tako koristen kot tudi potreben za vsakršen razvoj ustvarjalnosti 

in zagotovitev socialno-ekonomskega napredka. Potrebno pa se je zavedati, da prinaša 

vzpostavitev tega sistema tudi veliko neželenih posledic, od katerih si bomo ogledali nekaj 

najbolj očitnih in pretečih. 

3.3.1 Problem št. 1: privatizacija in monopolizacija znanja 

 »Na podlagi pravic intelektualne lastnine je prišlo do visoke stopnje privatizacije in 

monopolizacije znanja, kar ima za posledico omejevanje njegovih koristi na posameznike, ki 

si lahko privoščijo sodelovanje na trgih znanja,« zatrjuje Roberts (2009, 294). To ima seveda 

neželene posledice. Nekateri kritiki izpostavljajo, da monopoli nad znanjem škodijo zdravju 

(patentiranje zdravil), zavirajo napredek in koristijo manjšini na škodo večine, ter opozarjajo, 

da je zaradi nenehne širitve teh monopolov oškodovan javni interes (Wikipedija 2012b).To še 

posebej drži, kadar govorimo o dobrinah, ki so družbeno koristne. Izpostaviti moramo torej, 

da je v tem oziru zaščita intelektualne lastnine res lahko moralno in etično vprašljiva, poleg 

tega pa tudi umetno ustvarja redkost znanja, kar je v nasprotju z gospodarskim interesom. 

3.3.2 Problem št. 2: ustvarjanje dobička pred inovativnostjo 

»Če je ideje mogoče posedovati, to pomeni, da jih je mogoče tudi prodajati in kupovati« 

(Naím, 2008, 101). Ob tej misli se velja vprašati, kakšen vpliv ima trgovanje z idejami na 

ustvarjalnost in kapacitete, ki jih ima gospodarski sistem za ustvarjanje inovacij. Ali je 

mogoče, da trgovanje z idejami na ustvarjalnost vpliva zaviralno? Soros (2003, 44–45) nas z 

naslednjimi besedami opozarja na nevarnost, ki preti v primeru, ko ustvarjanje dobička 

prevlada nad inovativnostjo: »Ustanovitev patentov in pravic intelektualne lastnine je 

pripomogla k preobrazbi intelektualne aktivnosti v poslovno aktivnost in poslovanje je seveda 

motivirano z ustvarjanjem dobička. Obenem lahko trdimo, da je šel proces predaleč. Patentna 

zaščita je seveda nujna za spodbujanje vlaganj v raziskave. Vendar je nekaj izgubljenega, ko v 

znanosti, kulturi in umetnosti prevlada motiv ustvarjanja dobička.« Tudi Galbraith (2010, 17) 

opozarja na možnost zastoja inovativnosti: »Inovacije in modifikacije proizvodov imajo 

glavno ekonomsko funkcijo in noben pomemben proizvajalec ne uvede novega proizvoda, ne 

da bi predhodno spodbudil povpraševanje potrošnikov po njem.«  

Sicer je jasno, da so ekonomske vrednote pomembne za zagotavljanje družbene blaginje 

vendar Soros (1999, 46) na tem mestu postavi pomembno vprašanje: »V kakšnem odnosu so 

ekonomske vrednote do drugih vrednot? Na to vprašanje ni mogoče odgovoriti na 

univerzalen, večno veljaven način, rečemo lahko le, da ekonomske vrednote niso sposobne 

same po sebi obdržati družbe.« Ekonomske vrednote torej ne morejo in ne smejo postati edino 

merilo gospodarskega uspeha. Tudi Galbraith (2010, 24–25) opozarja: »Kar je v človeški 
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zgodovini najboljše, so umetniški, literarni, religijski in znanstveni dosežki, ki so se pojavili v 

družbah, kjer so predstavljali merilo uspeha. Umetnost Firenc, čudovita mestna stvaritev, kot 

so Benetke, William Shakespeare, Richard Wagner in Charles Darwin, vsi so prišli iz 

skupnosti z zelo nizkim BDP. Njihova sreča je bila, da niso bili pod pritiskom trgovskih 

potnikov in usmerjanja javnega mnenja. Danes imamo le v zaščitenih kulturnih, umetniških, 

izobraževalnih in znanstvenih aspektih življenja več prepričljivih primerov človeških 

dosežkov, kot je denar.« K temu Galbraith (2010, 25) dodaja še: »Kultiviramo in slavimo 

umetnost, znanost in njune prispevke k družbi, k raznolikim vrednotam in k zadovoljstvu 

bivanja. Toda merjenje družbenega napredka izključno z obsegom proizvodnje, ki je pod 

vplivom proizvajalcev, z rastjo BDP je več kot le majhna prevara.« 

3.3.3 Problem št. 3: kraja intelektualne lastnine 

Kot zadnjega želimo izpostaviti problem, ki mu je med drugim tudi glasbena industrija najbolj 

izpostavljena: piratstvo. Kljub temu da piratstva ne moremo enačiti s kritiko varstva 

intelektualne lastnine, lahko vseeno rečemo, da tisti, ki se piratstva poslužujejo, gotovo niso 

zagovorniki takega varstva. O piratstvu govorimo, kadar ponarejevalec izkoristi tržno 

vrednost že uveljavljene blagovne znamke, patenta ali avtorskega dela, da bi s tem pridobil 

korist zase. »Večji kot je delež tržne vrednosti izdelka, ki izvira iz njegove znamke in ne iz 

njegove materialne sestave, več bodo družbe plačale, da bi ga zaščitile. Ponarejanje je 

parazitski napad na to vrednost,« pravi Naím (2008, 101). Zagovorniki piratstva se navadno 

sklicujejo na eno izmed dveh že omenjenih kritik varstva intelektualne lastnine in ponarejanje 

opravičujejo s pravico do posedovanja opredmetene lastnine. 

Kljub temu pa ne moremo spregledati skoraj grozečih negativnih posledic piratstva. Na žalost 

je rast kraje intelektualne lastnine v preteklih desetletjih dosegla kritične razsežnosti
6
 in se 

dotaknila vseh vidikov moderne družbe. Kraja intelektualne lastnine se je razširila iz 

luksuznih dobrin (torbic, oblačil modnih oblikovalcev, ročnih ur, parfumov) in avdio-

vizualnih materialov (CD-jev, DVD-jev, programske opreme), zdaj vključuje ponaredke 

dobrin farmacevtskih zdravil, rezervnih delov za avtomobile, baterij in celo prehranskih 

izdelkov
7
 (Stewart, Argenti in Butler 2007, 2–3). »Ni izdelka, ki bi bil imun,« pravi Naím 

(2008, 104). »Medtem ko ni novost, da je kraja intelektualne lastnine problem proizvajalcev 

luksuznih dobrin, kot so oblačila in torbice, in je obravnavana kot zločin brez žrtev, pa 

ponarejevalci po novem merijo na katerikoli izdelek na trgu, vključno z zdravili, rezervnimi 

deli za letala, tovorna vozila, avtomobile in ostala prevozna sredstva, živila ter pesticide – kar 

pa ima hude posledice na varnost in zdravje ljudi« (Stewart, Argenti in Butler 2007, 3–4).

                                                 
6
 Leta 1998 je ameriška industrija zaradi kraje intelektualne lastnine izgubila med 43 in 61 mrd USD. V letu 

2005 je ta znesek po ocenah dosegel že 250 mrd USD (Stewart, Argenti in Butler, 2007, 4–5). 
7
 70 % podjetij, ki so bila prizadeta zaradi ponarejanja v 80-ih letih preteklega stoletja, je proizvajalo luksuzne 

izdelke. Leta 2004 je bilo manj kot 2 % izdelkov zaseženih v EU luksuznih. V istem letu so evropske oblasti 

zasegle preko 4 mio ponaredkov živil in pijač, kar znaša skupno 4 %. (Stewart, Argenti in Butler, 2007, 4). 
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4 INTELEKTUALNA LASTNINA V GLASBENI INDUSTRIJI 

Pomembnosti intelektualne lastnine za družbeno-gospodarski razvoj ne smemo spregledati. 

Intelektualna lastnina ima namreč zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju gospodarske 

blaginje in, kot smo videli v prejšnjem poglavju, tudi socialne varnosti. Lahko torej rečemo, 

da je bila zaščita intelektualne lastnine tudi eden izmed dejavnikov, ki so pripomogli k 

uspešnemu razvoju marsikatere gospodarske panoge. Nekatere med njimi se brez dobre 

pravne ureditve na področju zaščite intelektualne lastnine gotovo ne bi mogle obdržati. Ena 

izmed njih je tudi glasbena industrija. 

Za glasbeno industrijo sta zgodovinsko gledano pomembni obe glavni veji intelektualne 

lastnine, ki sta se vzporedno razvijali: industrijska lastnina in avtorsko pravo. Varstvo 

industrijske lastnine je omogočalo predvsem razvoj informacijske tehnologije, ki je vidno 

zaznamovala tudi razvoj glasbene industrije, avtorsko pravo pa je sledilo zahtevam trga in 

postavljalo pomembne mejnike, na katerih je današnja glasbena industrija postavljala svoje 

temelje. Čeprav se bomo za potrebe diplomske naloge osredotočili predvsem na razvoj 

avtorskega prava, se moramo ob tem zavedati, da sta tehnološki razvoj in varstvo industrijske 

lastnine pomembno vplivala na njegovo evolucijo in s tem omogočila tudi razvoj glasbene 

industrije, kot jo poznamo danes. 

4.1 Glasbena industrija 

Zasnova za utemeljitev glasbene industrije je bil gotovo Edisonov izum fonografa leta 1877 

(Vogel 1999, Shayo in Guthrie 2005, Beznec 2002 in Hull 2004). S tem izumom je Edison 

namreč prvič v zgodovini omogočil zapis zvoka. Izum je sprožil nepovratno zaporedje 

dogodkov, za katere lahko rečemo, da so postavili temelje današnje glasbene industrije. 

Kmalu sta fonografu sledili dve tehnični izboljšavi. Prvo alternativo – grafofon, so leta 1885 

svetu predstavili Alexander Graham Bell, Chichester Bell in Charles Tainter, že leta 1887 pa 

je Emile Berliner predstavil svojo drugo alternativo – gramofon (Shayo in Guthrie 2005 in 

Beznec 2002). Obe napravi sta si v prihajajočem obdobju po nekaj neuspelih poskusih 

pridobili dobro mesto na trgu. Prvi izum se je odlikoval zaradi dobre kakovosti posnetkov in 

je s časom prerastel v sloviti džuboks, drugi pa, ki je obdržal svoje prvotno ime, je do takrat 

edini omogočil masovno reproduciranje posnetkov, kar mu je kljub nekoliko nižji kakovosti 

zvočnega zapisa zagotavljalo konkurenčnost. 

Kljub vsemu pa o glasbeni industriji, kot jo razumemo danes, ne moremo govoriti pred 

pojavom množične proizvodnje naprav za predvajanje posnetkov in nosilcev zvoka. Na trgu 

se je leta 1888 prvi pojavil grafofon in sicer v obliki diktafona. Lansiralo ga je podjetje 

American Phonograph Company. »Ta datum lahko štejemo za rojstni datum glasbene 

industrije, če upoštevamo, da se je takrat ustanovila tudi distribucijska organizacija Columbia 
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Phonograph Company, ki velja za najstarejše podjetje, ki posluje z nosilci zvoka,« sklepa 

Beznec (2002, 7). Gramofon je na tržišče prispel le z majhno zamudo, leta 1889 ga je začelo 

proizvajati podjetje United States Gramophone Company. Že leta 1900 se je na trgu pojavilo 

še tretje podjetje, Consolidated Talking Machine Company, ki je brez patenta začelo tržiti 

novo izboljšano verzijo gramofona. To je zaostrilo patentni boj med podjetji v ZDA, obenem 

pa omogočilo evropskim podjetjem, da so lahko neodvisno delovala (Beznec 2002, 8). 

V tej prvi fazi razvoja, ki jo danes imenujemo tudi mehansko obdobje, je bil konkurenčni boj 

večinoma usmerjen v tehnologijo – v ospredju je bila industrijska lastnina. Glasba je bila v 

glavnem uporabljena predvsem kot pripomoček pri prodaji in je bila izbrana tako, da je 

poudarjala tehnične zmogljivosti posameznega aparata (Beznec 2002, 8). Pomen avtorskega 

prava in avtorske pravice je prišel v glasbeni industriji prvič zares v ospredje šele leta 1909, 

ko so skladatelji in glasbeni založniki zahtevali zaščito mehaničnih reprodukcij in tiskanih 

not, ki so jo tudi dosegli. Še pomembnejša pa je bila nekoliko kasneje zaščita javnih izvajanj, 

ki se je začela uveljavljati v 20-ih letih zaradi pojava radia. Istočasno so inovacije omogočile 

tudi električno snemanje zvoka, kar se je odrazilo v visoki kakovosti posnetkov. Glasbena 

industrija je tedaj vstopala v elektronsko obdobje, za katerega je bil značilen hud boj med 

proizvajalci nosilcev zvoka, radijskimi postajami in glasbenimi založniki, ki so zastopali tudi 

interese skladateljev. »Skladatelji so naleteli na velikanski odpor, ko so zahtevali plačilo 

avtorskih honorarjev za javno izvajanje svojih del. In lastniki radijskih postaj so vztrajali, da 

jih nakup posnetka razbremenjuje vsakršnih finančnih obveznost do skladateljev« (Vogel 

1998, 133). Na enak način so tudi proizvajalci zvočnih posnetkov zahtevali nadomestilo za 

njihovo radijsko predvajanje, čemur so se lastniki radijskih postaj upirali. K dodatnim 

zapletom za udeležence novo nastajajoče panoge je pripomogla tudi velika depresija, ki je 

sprožila dodaten kolaps
8
 v prodaji posnetkov. Šele po koncu krize leta 1941 je ASCAP-u 

dokončno uspelo poenotiti standarde avtorskih honorarjev« (Vogel 1999, 350). 

Leta 1948 je vodilno podjetje v panogi Columbia Phonograph Company trgu predstavilo 

svojo prvo vinilno ploščo ("long play – LP"); konkurenčno podjetje Radio Corporation of 

America Victor pa se je na to odzvalo z uvedbo male ("single") plošče, ki ju poznamo še 

danes (Shayo in Guthrie 2005, 4). Istočasno je nemško podjetje Allgemeine Elektricitäts-

Gesellschaft začelo s komercialno uporabo magnetnega traku – ki je kasneje prerastel v 

majhno in priročno avdiokaseto. Vse tri iznajdbe so bistveno zmanjšale proizvodne, 

transportne in distribucijske stroške, hkrati pa so izboljšale kvaliteto zvoka in poenostavile 

hranjenje posnetkov. To je korenito spremenilo glasbeno industrijo. Zaradi večsteznega 

snemanja, ki ga je omogočil magnetni trak, so glasbene založbe izgubile pomemben del posla. 

Prodaja in distribucija not sta postali bolj ali manj odveč, kar je založniško dejavnost omejilo 

                                                 
8
 V letu 1929 so prihodki od prodaje nosilcev zvoka znašali 75 mio USD. V letu 1933 so dosegli rekordno nizkih 

5 mio USD. Vse do poznih 30-ih let ni bilo mogoče opaziti vidnega izboljšanja v prodaji. Razmere je dodatno 

zaostrovala še druga svetovna vojna in stavka sindikata glasbenikov (Vogel 1999, 133), ki so zahtevali 

nadomestilo za izgubo dela zaradi rastočega javnega predvajanja posnetkov (Vogel 1999, 350). 
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na vlogo posrednika med avtorji in industrijo nosilcev zvoka. Zaradi zmanjšanja stroškov so 

radijske postaje začele predvajati glasbo izključno z nosilcev zvoka in ne več v živo, zaradi 

česar jim je bila v interesu sklenitev zavezništva z njihovimi proizvajalci. Radio pa je postal 

glavni vir dohodka tako za avtorje kot tudi za proizvajalce nosilcev zvoka, kar mu je utrdilo 

mesto v panogi glasbene industrije (Beznec 2002, 11). Zaradi razvoja dogodkov je panoga 

postala zelo zanimiva tudi za investitorje (Shayo in Guthrie 2005 in Vogel 1999) in njena 

vrednost je tako pospešeno rasla.
9
 

Kljub vsemu se je glasbena industrija v začetku 80-ih let znova soočila s padcem prodaje. 

Vogel (1999, 135) ugotavlja, da sta padcu botrovala zmanjšan potrošniški interes in slaba 

kontrola kakovosti gramofonskih plošč. Prve opazne spremembe je bilo mogoče zaslediti šele 

z vstopom glasbene industrije v digitalno obdobje nekaj let po uvedbi zgoščenke (CD) leta 

1983, ki jo je razvil Philips v sodelovanju s Sonyjem. Zaradi svoje trajnosti, ki je precej 

presegala trajnost magnetnega traku, je zgoščenka hitro izpodrinila avdiokaseto. »Uspeh 

zgoščenke že zelo kmalu po prihodu na trg ni bil več vprašljiv, saj je ta v industrializiranih 

deželah predvsem zaradi svoje uporabnosti in sprejetja ogromne količine podatkov skoraj 

popolnoma nadomestila vinilne plošče in glasbene kasete« (Karan, 2008, 24). Za glasbeno 

industrijo je to na prvi pogled porodilo nove težave. Stroški kopiranja zgoščenke so bili ob 

novi tehnologiji, ki je postajala vse dostopnejša potrošnikom, zanemarljivo majhni, kar naj bi 

glasbeno industrijo stalo kar nekaj denarja. Vendar so v nasprotju s pričakovanji prihodki od 

prodaje CD-jev daleč presegli prihodke od prodaje kaset in plošč.
10

 CD-ju je kasneje sledil še 

DVD, ki pa je imel na glasbeno industrijo nekoliko manjši vpliv in se je močneje uveljavil v 

računalniški in filmski industriji. 

Večji pretres je glasbena industrija doživela znova v poznih 90-ih letih s pojavom prvih 

cenovno ugodnih osebnih računalnikov, široko dostopne internetne povezave in programske 

opreme za izmenjavo datotek (Vogel 2011, 246). Leta 1995 je delovna skupina Moving 

Picture Experts Group (MPEG) razvila novo digitalno obliko datotečnega avdio zapisa 

MPEG-Audio Layer 3 (MP3), ki mu je bil leta 1996 dodeljen patent (Shayo in Guthrie 2005, 

6). MP3 je sprožil pravo revolucijo, saj je s postopkom stiskanja »glasbene podatke zgostil za 

faktor 11 […], ne da bi pri tem [opazno] izgubil zvočno kakovost predvajanja z zgoščenke« 

(Karan 2008, 25). S tem se je skrajšal čas, potreben za prenos glasbene datoteke s spleta, in 

prenos digitalnih podatkov je postal aktivna alternativa nakupu CD-ja. Temu je sledil razcvet 

prenosnih naprav z mikroprocesorji, od katerih je danes najbolj znan iPod, in prenos velikega 

deleža trgovine z glasbenimi posnetki iz fizičnega v digitalno okolje. To je bil tudi eden 

izmed zadnjih pomembnih korakov na poti h glasbeni industriji, kot jo poznamo danes.
11

 

                                                 
9
 Ob koncu 70-ih let so prihodki trgovine na drobno od prodaje nosilcev zvoka znašali nekaj več kot 4 mrd USD 

(Vogel, 1999, 135). 
10

 V začetku 90-ih let je vinilna plošča skoraj izginila, prihodki od prodaje CD-jev pa so znašali 7 mrd USD 

(Vogel, 2011, 246). 
11

 Na koncu tega poglavja moramo omeniti, da smo zaradi poenostavitve prikaza v celoti izpustili razvoj filma in 

televizije. Oba izuma sta močno vplivala na glasbeno industrijo, vendar ju na tem mestu ne bomo obravnavali. 
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4.1.1 Struktura glasbene industrije 

Današnja glasbena industrija je povsod po svetu oblikovana bolj ali manj enako in v večji 

meri sledi severnoameriškemu modelu (Slika 6), ki se je oblikoval v preteklem stoletju. Njeno 

jedro tvorijo proizvajalci fonogramov, glasbene založbe
12

 in avdiovizualni masovni mediji 

(Beznec 2002, 2), dopolnjujejo pa ga kolektivne organizacije, glasbeno produkcijske hiše, 

koncertni prireditelji, organizatorji turnej, distributerji, trgovci in tiskani mediji skupaj s 

skladatelji, tekstopisci, glasbenimi izvajalci in ne nazadnje tudi potrošniki. 

 

Slika 6: Denarni tok prihodkov od glasbe v glasbeni industriji 

Vir: Vogel 1999, 136 

Glasbena industrija je bila v preteklem stoletju zasnovana predvsem na proizvodnji in 

distribuciji nosilcev zvoka, kar pomeni, da si je vodilno mesto v tej panogi zagotovilo majhno 

število uspešnih podjetij, ki so posedovala za to potreben kapital in infrastrukturo. Iz tega 

lahko logično sklepamo, da se tržišče glasbene industrije še danes ravna po pravilih oligopola, 

ki zagotavlja majhnemu številu proizvajalcev fonogramov nadzor nad večinskim deležem 

                                                 
12

 Na tem mestu bi radi pojasnili razliko med proizvajalci fonogramov (record lables) in glasbenimi založbami 

(publishers). »Proizvajalci fonogramov črpajo svoj repertoar iz bazena avtorskih stvaritev, ki jih dobijo […] že 

posnete ali pa financirajo njihovo snemanje, [jih] razmnožijo na nosilce zvoka, distribuirajo in prodajajo. 

Glasbene založbe pa so […] lastniki avtorskih pravic stvaritev (ker so jih kupile od avtorjev) ali pa zastopajo 

avtorje pri ovrednotenju njihovih avtorskih del« (Beznec 2002, 2). Pri nas uporabljamo izraz glasbena založba za 

proizvajalca fonogramov, kar je nekoliko zavajajoče in ni povsem primerno. Glasbene založbe pri nas komaj 

nastajajo, in sicer pod okriljem proizvajalcev fonogramov, ki nadzirajo velik del trga. 
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trga. K ohranitvi oligopola je poleg že omenjenih dejavnikov pripomoglo tudi vertikalno 

združevanje vodilnih proizvajalcev fonogramov z glasbenimi založbami, s proizvodnimi 

obrati, z distribucijskimi hišami in s promocijskimi podjetji, kar jim je omogočilo visoko 

stopnjo nadzora nad panogo. To je namreč privedlo do povečanja razpoložljivih virov 

prihodka, zniževanja stroškov s pomočjo centralizacije managementa in računovodstva, 

optimizacije delovnih procesov in končno tudi do dodatnega zaslužka zaradi potreb 

zasledovalcev po njihovih dobrinah in storitvah (Rothenbuhler in McCourt 2004, 229–231). 

Proces vertikalne integracije je nazadnje privedel do absorpcije vodilnih podjetij v panogi s 

strani velikih medijskih konglomeratov in proizvajalcev zabavne elektronike. Prvim je ta 

absorpcija omogočila ohranitev lastništva nad pravicami intelektualne lastnine, drugim pa 

poleg tega tudi strateško vez med njihovimi hardware in software oddelki. Sodeč po tem, je 

logično, da so veliki konglomerati uspeli obdržati večinski delež trga in vodilni položaj v 

panogi, saj sta jim ekonomija obsega in nadzor nad distribucijo zagotavljala konkurenčno 

prednost in v panogi ustvarila visoke vstopne ovire (Rothenbuhler in McCourt 2004, 232–

236). Leta 2002 je imelo pet vodilnih podjetij (velikih pet) skupno kar 75 % tržnega deleža. 

4.1.2 Glasbena industrija v številkah 

Kljub vplivu, ki so si ga na trgu glasbene industrije zagotovili vodilni igralci, pa je ta v 

zadnjih desetih letih doživela velike spremembe. Leta 2002 je trg obvladovalo velikih pet s 

75 % tržnega deleža, že leta 2005 pa le še veliki štirje z 71,7 % deleža (Slika 7). 

 

Slika 7: Tržni deleži vodilnih podjetij na svetovnem glasbenem trgu, 2002 in 2005 

Vir: povzeto po Shayo in Guthrie 2002 in IFPI 2005 

V letu 2004 sta namreč Sony in BMG ustanovila skupno podjetje Sony BMG, kasneje leta 

2008 pa je Sony v celoti prevzel podjetje BMG. Že v letu 2012 je prišlo do nove spremembe: 
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Sony in Universal sta prevzela EMI. Tako od leta 2012 trg obvladujejo samo še veliki trije 

igralci (Wikipedija 2012c). Prihodki svetovne glasbene industrije od prodaje nosilcev zvoka 

so po poročilu RIAJ (2012) v letu 2010 znašali skupno 16.164,80 mio USD. Največ je bilo 

prodanih na Japonskem (25,37 %), v ZDA (22,51 %), Nemčiji (10,61 %),Veliki Britaniji 

(8,70 %) in Franciji (6,19 %). Skupno so te države prodale 73,38 % nosilcev zvoka (Slika 8).  

 

Slika 8: Prihodki vodilnih držav od prodaje nosilcev zvoka, 2010 

Vir: povzeto po RIAJ 2012 

 

Slika 9: Prodaja fizičnih nosilcev zvoka in digitalnih prenosov v ZDA, 2011 

Vir: povzeto po RIAA 2012 

Očiten je tudi porast digitalnih prenosov in upad prodaje fizičnih nosilcev zvoka (Slika 9). 

Sodeč po poročilih, ki jih je objavila RIAA (2012), je ameriška glasbena industrija med 

4.097 

3.635 

1.714 

1.388 

1.000 

408 343 275 270 259 

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

4.500 

prihodki v mio USD 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

2010 2011 

v
 m

io
 U

S
D

 

CD 

digitalni prenosi 

gramofonska plošča 



 

26 

letoma 2010 in 2011 povečala prodajo digitalnih albumov za 25,1 % in posameznih digitalnih 

skladb za 13,3 %. Upad je zabeležila prodaja CD-jev, in sicer za 8,5 %; presenetljivo pa je, da 

je upadla tudi prodaja skladb za mobilne telefone, in sicer za kar 38,1 %. Presenetil je tudi 

porast prodaje gramofonskih plošč. V letu 2011 je ta narasla za kar 34,2 %, kljub temu da 

danes predstavlja že zanemarljiv delež celotnih prihodkov z od prodaje glasbe. Skupna 

prodaja fizičnih nosilcev in digitalnih prenosov v ZDA pa je prvič v zgodovini dosegla tudi 

razmerje 50 : 50. Tri vodilna podjetja (Universal, Sony in Warner) še vedno obvladujejo 

večinski delež trga, vendar je mogoče opaziti vedno več neodvisnih znamk, ki se v 

spreminjajočem okolju vedno lažje uveljavijo. 

4.1.3 Vpliv interneta na glasbeno industrijo 

Očitno je, da je glasbena industrija podvržena velikim spremembam. V devetdesetih letih 

preteklega stoletja sta internet in MP3 skupaj s pojavom prvih cenovno ugodnih osebnih 

računalnikov prinesla zadnjo veliko prelomnico v evoluciji glasbene industrije, ki je sprožila 

niz sprememb, ki se vrstijo še danes. Paradoksalno je dejstvo, da smo na eni strani priča 

razcvetu tehnologije, ki je marsikateri panogi olajšal prilagajanje tem spremembam, na drugi 

strani pa izredno težavnim okoliščinam, ki jih je ustvaril (IFPI 2012, 4). Vpliv interneta je 

prekinil nemoteno delovanje mnogih poslovnih aktivnosti, hkrati pa je mogoče pričakovati, da 

bo v prihodnosti temeljito spremenil pravna in gospodarska načela ter razmerja moči v 

celotnem gospodarskem prostoru. Zavedati se moramo, da so velika podjetja v glasbeni 

industriji ostala uspešna kljub omenjenim okoliščinam in ne zaradi njih: v internetu so 

prepoznala grožnjo za svoje naložbe v proizvodne obrate in napad na njihovo vlogo 

posrednika med glasbeniki ter potrošniki (Meisel in Sullivan 2002, 16). Iz tega razloga so 

velik del svoje moči potrošila pri zaviranju vplivov interneta na panogo glasbene industrije, 

namesto, da bi se jim prilagodila. Digitalizacija glasbe in pojav P2P omrežij za izmenjavo 

datotek sta medijskim konglomeratom in proizvajalcem zabavne elektronike na prvi pogled 

namreč prinesla le majhno število prednosti, v glavnem pa veliko število nevšečnosti. 

Znaten porast piratstva 

Prvi problem, s katerim se je bila primorana soočiti glasbena industrija, je dejstvo, da 

kombinacija digitalne tehnologije in interneta omogoča potrošnikom, da z lahkoto kopirajo in 

prenašajo glasbo (Meisel in Sullivan 2002, 18). Stewart, Argenti in Butler (2007, 5) 

izpostavljajo, da hiter tehnološki razvoj omogoča cenovno ugodno produkcijo in distribucijo 

ponarejenih dobrin, kar spodbuja krajo intelektualne lastnine. Še posebej napredovanje 

interneta vodi k povečevanju količine ponarejenih in piratskih dobrin, ki vstopajo v 

oskrbovalne verige in tako v svetovnem merilu prispevajo k širitvi problema. »V prvi polovici 

leta 2002 so ameriški cariniki zasegli dva milijona sto tisoč piratskih zgoščenk, šestinšestdeset 

odstotkov več kot leto prej. Med letoma 2002 in 2003 se je število tovarn zgoščenk v Rusiji 
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podvojilo; zdaj Rusija izvaža piratske cedeje v vsaj šestindvajset držav. Tudi Ukrajina je 

pomemben vir in prav tako Tajvan, kjer kapacitete za tiskanje zgoščenk daleč presegajo 

količino zakonito prodanih enot. Na Kitajskem je piratskih devet od desetih prodanih 

posnetkov, na nekaterih afriških in latinskoameriških tržiščih pa drugega kot ponaredkov 

sploh ni mogoče dobiti, ker je glasbena industrija preprosto odnesla pete« (Naím 2008, 105). 

Vnaprej posnete zgoščenke so seveda le del problema. Svetovna glasbena industrija že nekaj 

let usiha, k temu je svoje prispevalo tudi naraščanje nalaganja posnetkov z interneta. 

Ocenjujejo, da celotna panoga na račun nelegalnega kopiranja letno utrpi za 4,5 mrd USD 

izgub (Naím 2008, 105). Nekateri so celo mnenja, da so izgube bistveno večje. Siwek (2007) 

npr. v svojem poročilu ocenjuje, da glasbena industrija samo v ZDA utrpi približno 5,333 mrd 

USD škode na račun piratskih posnetkov. Od tega se samo 1,630 mrd nanaša na izgubo zaradi 

piratstva fizičnih nosilcev zvoka, kar 3,703 mrd pa na digitalne prenose. Dodatnih 1,041 mrd 

USD izgube zaradi piratstva posledično utrpijo tudi trgovci na drobno: 0,151 mrd od fizičnih 

nosilcev zvoka in 0,890 mrd od digitalnih prenosov. Skupno znaša izguba, ki jo zaradi 

piratstva utrpijo ZDA, približno 6,374 mrd USD. Učinkovitih sredstev za preprečevanje 

piratstva ni. 

Prizadevanja proizvajalcev fonogramov in založnikov so zato usmerjena v zagotavljanje 

sredstev, s katerimi bi zmogli preprečiti nepooblaščeno kopiranje glasbe. Poleg tega si oboji 

prizadevajo izkoreniniti tudi nezakonito prenašanje glasbe s spleta (Barnet in Burriss 2001, 

20). Neustavljiva rast interneta in naraščanje razpoložljivosti širokopasovnih povezav v 

kombinaciji z odsotnostjo ustrezne avtorske zakonodaje in uveljavljanjem spletnega okolja sta 

namreč v mnogih državah iz interneta ustvarila visoko učinkovito omrežje za nezakonito 

distribucijo avtorsko zaščitenega materiala. Ocenjujejo, da je bilo samo v letu 2006 z interneta 

nezakonito prenesenih 20 mrd skladb (Stewart, Argenti in Butler 2007, 49). 

 

Slika 10: Učinki na gospodarstvo ob izpadu prihodkov zaradi piratstva 

Vir: Siwek 2007 

Siwek (2007) opozarja, da piratski posnetki ne povzročajo škode samo proizvajalcem 

fonogramov in glasbenim založbam, temveč tudi ustvarjalcem glasbe, ki na račun piratstva 

ostanejo brez moralnih in finančnih spodbud za svoje delo, ter dodaja, da posledice 

glasbenega piratstva posredno občuti celotno gospodarstvo (Slika 10). ZDA po njegovih 
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ocenah zaradi piratstva utrpijo izgubo 71.060 delovnih mest, od tega 26.860 neposredno v 

panogi glasbene industrije, preostalih 44.200 pa v drugih panogah, ki so z njo povezane. 

Delavci v ZDA so zaradi piratstva letno skupno ob 2,7 mrd USD zaslužka, od tega odpade 1,1 

mrd neposredno na glasbeno industrijo in 1,6 mrd na ostale panoge. Zaradi izpada davkov 

posledično ostanejo brez velikega dela prihodkov tudi zvezna in lokalne vlade ZDA, kar 

znaša 422 mio USD letno. Celotno gospodarstvo tako letno izgubi 12,5 mrd USD. 

Spremembe potrošniških navad  

»Mižati in upati na boljše čase, je razkošje, ki si ga lahko privoščijo samo redke družbe. Za 

tiste, ki prodajajo oblačila ali glasbene in videoposnetke, je ponarejevalstvo nadloga, ki lahko 

pokoplje celotno podjetje,« pravi Naím (2008, 103). Poleg množične proizvodnje in 

distribucije ponarejenih posnetkov namreč predstavlja velik problem tudi individualno 

piratstvo za osebno rabo. Veliko število potrošnikov se namreč vključuje v t. i. P2P omrežja, 

kjer lahko sami prenašajo ponarejene posnetke in se s tem izognejo nakupu legalnega. IFPI 

(2012, 16) ocenjuje, da najmanj eden od štirih uporabnikov interneta vsaj enkrat mesečno 

dostopa do nepooblaščenih spletnih storitev, od tega polovica uporablja P2P omrežja, druga 

polovica pa preostale nepooblaščene ponudnike. 

Za tako vedenje obstaja več razlogov. Ang idr. (2001) ugotavljajo, da so poleg cene poglavitni 

dejavniki, ki vplivajo na odločitev o nakupu piratskega nosilca zvoka ali posluževanju 

nepooblaščenega spletnega ponudnika zelo različni, vendar med njimi trije izstopajo. Prvič, 

piratstvo za osebno rabo se obče dojema kot sprejemljivo; drugič, digitalna tehnologija je tako 

napredovala, da skoraj ni mogoče opaziti razlike med ponaredkom in originalom; in tretjič, 

nikjer ni mogoče zaslediti opozoril, ki bi za kršitelje obetala negativne posledice. Slednje je 

morda še najpomembnejše, saj kršitelji ob svojem vedenju ne občutijo krivde (Bonner in 

O'Higgins 2010, 1343). Raziskave, ki so bile opravljene v Franciji, namreč jasno kažejo, da je 

71 % kršiteljev po vročitvi opozorila s predvidenimi sankcijami opustilo ali zmanjšalo 

uporabo P2P omrežij. Za nekatere kršitelje je zadostovalo že zavedanje, da je tako opozorilo 

prejel nekdo, ki so ga poznali (IFPI 2012, 18). 

Kljub vsemu niso vsi tako črnogledi. »Zahvaljujoč internetu se občinstvo posnete glasbe hitro 

širi povsod po svetu,« pravi Domingo (IFPI 2012, 3), predsednik IFPI. Spletna distribucija je 

glasbo osvobodila fizičnih omejitev nosilcev zvoka. Potrošniki po novem uživajo mnogo 

večjo svobodo pri izbiri glasbe in se pogosteje odločajo za nakup glasbene datoteke namesto 

fizičnega nosilca zvoka (Slika 11). Pri tem ne gre samo za menjavo potrošniških navad, 

temveč prej za menjavo vrednot. Vogel (2011, 252) ugotavlja, da je »pomen posedovanja 

glasbe na fizičnem nosilcu […] zamenjala ideja, da je bistvena pravica dostopa do glasbe 

kadarkoli in kjerkoli.« Raziskave kažejo, da želijo potrošniki »fleksibilnost pri prenašanju 

glasbe, njenem kopiranju ter kreaciji lastnih glasbenih knjižnic, poleg tega pa želijo možnost, 

da poslušajo glasbo na katerikoli napravi« (Shayo in Guthrie 2005,7). 
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Slika 11: Prihodki z naslova prodaje digitalne glasbe, 2004–2011 

Vir: IFPI 2012 

Rezultat vsega omenjenega je seveda prehod moči iz rok proizvajalcev v roke potrošnikov, ki 

s svojimi zahtevami določajo distribucijske kanale in odločujoče vplivajo na oblikovanje 

končnega proizvoda ter cen na trgu. Zaradi potrošniških zahtev in specifičnosti glasbenih 

okusov »prodajna enota postaja skladba in ne s od proizvajalca vnaprej določen sveženj 

skladb – album« (Meisel in Sullivan 2002, 20), kot je to veljalo do sedaj. To omogoča tako 

potrošnikom kot proizvajalcem večjo fleksibilnost pri oblikovanju ponudbe in povpraševanja, 

hkrati pa v glasbeno industrijo prinaša tudi mnogo bolj dinamičen način poslovanja. 

Transformacija oskrbovalne verige 

»Nobenega dvoma ni, da se glasbena industrija zaradi spletne in piratske prodaje preoblikuje, 

saj so se velike verige prisiljene združevati, staromodne prodajalne plošč pa zapirati vrata,« 

pravi Naím (2008, 105). Shayo in Guthrie (2002, 12) opozarjata, da nagel razvoj panoge nima 

samo močnega vpliva na tradicionalno produkcijo in distribucijo glasbe, temveč predstavlja 

grožnjo tudi obstoječemu poslovnemu modelu glasbene industrije. »Vzpon interneta in 

priljubljenost nezakonitega prenašanja glasbe prinašata nove izzive tradicionalnemu modelu 

oskrbovalne verige, ki je bil osnovan predvsem na distribuciji fizičnih nosilcev zvoka, npr. 

CD-jev« (Graham idr. 2004). 

V tradicionalnem distribucijskem modelu so med glasbenim ustvarjalcem (umetnikom) in 

kupcem trije večji posredniki: proizvajalec fonogramov, distributer in trgovec na drobno 

(Slika 12). Vsi omenjeni akterji so v preteklosti edini zmogli zagotavljati kapital, ki je bil 

potreben, da je distribucijska veriga lahko delovala. To je pomenilo, da je bil položaj vsakega 

izmed njih trden, oskrbovalna veriga je bila statična, razmerja med njimi pa so bila 
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dolgoročno naravnana. Istočasno je to za vsakega izmed njih pomenilo tudi prednost zaradi 

ekonomije obsega ter visok nadzor nad distribucijskimi in marketinškimi kanali, za 

konkurente pa visoke vstopne ovire v panogo. Hkrati je taka oskrbovalna veriga prinašala 

visoko odvisnost ustvarjalcev in omejenost potrošnikov pri izbiri glasbe (Graham idr. 2004). 

 

Slika 12: Tradicionalna oskrbovalna veriga v glasbeni industriji 

Vir: Graham idr. 2004 

Vendar se stvari spreminjajo. Trgovanje prek interneta zmanjšuje cene. Posledica tega so 

spremembe v njihovi strukturi. To pomeni, da postajajo nekatere gospodarske aktivnosti, ki 

niso ustvarjale dobička, ekonomsko upravičene, kar zmanjšuje vstopne ovire v panogo, saj 

omogoča poslovanje z nižjimi stroški. Večina stroškov, povezanih z zastarelim sistemom 

proizvodnje, ki vključuje fizično proizvodnjo nosilcev zvoka, transport nosilcev zvoka v 

skladišča, njihovo pošiljanje v maloprodajne trgovine in promocijo glasbe znotraj trgovin, je 

postalo odveč (Meisel in Sullivan 2002, 20). Poslovanje se iz fizičnega seli v spletno okolje. 

 

Slika 13: Prenovljena oskrbovalna veriga v glasbeni industriji 

Vir: Graham idr. 2004 

To zahteva nov prilagojen distribucijski model (Slika 13), ki je mnogo bolj odprt in hkrati 

omogoča vključevanje novih storitvenih podjetij v oskrbovalno verigo. Ekonomija obsega ni 

več odločujočega pomena, kar velikim proizvajalcem fonogramov zmanjšuje konkurenčno 

prednost in odpravlja njihov vodilni položaj na trgu. Oskrbovalna veriga je mnogo bolj 

dinamična in fleksibilna, razmerja med udeleženci pa niso nujno dolgoročna. Vstopne ovire v 

panogo so manjše, večja pa je tudi neodvisnost glasbenih ustvarjalcev in pogajalska moč 

potrošnikov (Graham idr. 2004). 

4.1.4 Prihodnost glasbene industrije v digitalni dobi 

V preteklosti so imeli veliki štirje na trgu veliko konkurenčno prednost zaradi različnih 

odločujočih dejavnikov. Njihov kapital jim je zagotavljal proizvodnjo velikih izdaj nosilcev 

zvoka, dober mednarodni sistem distribucije pa jim je omogočal, da so bili njihovi nosilci prvi 

na policah maloprodajnih trgovin in programih radijskih postaj. Poleg tega so jim radijske 

postaje zaradi njihovega ugleda in moči bistveno bolj zaupale kot neodvisnim založbam. 



 

31 

(Barnet in Burriss 2001, 23). Tehnološki napredek in internet pa sta prinesla tri velike 

spremembe, ki se bodo odražale v prihodnosti. Prvič, distribucijska veriga fizičnih nosilcev 

zvoka bo postajala vedno manj pomembna. Drugič, oligopol (zdaj že) velikih treh se bo v 

prihodnosti razblinil, medtem ko se bodo za ostale udeležence vstopne ovire v panogo 

zmanjšale. In tretjič, porast glasbenega piratstva bo spodkopaval položaj vodilnih podjetij 

(Graham idr. 2004). V prihodnosti se bodo morala velika podjetja na glasbenem trgu naučiti, 

kako vključiti P2P omrežja v svojo ponudbo (Meisel in Sullivan 2002, 22) in internet v svoje 

distribucijske verige, če bodo želela ohraniti vodilni položaj na trgu. 

Glede na trend, ki se kaže v zadnjih nekaj letih, lahko sklepamo, da se bodo potrošniki v 

prihodnosti namreč vedno pogosteje obračali na spletne trgovine, ko se bodo odločali o 

morebitnem nakupu glasbe. Danes znani nakup albuma bo najverjetneje zamenjan s prenosom 

skladbe, kar pomeni, da bodo kapacitete za proizvodnjo in distribucijo nosilcev zvoka 

dokončno odveč. To široko odpira vrata neodvisnim založbam, da si pridobijo večji tržni 

delež in postanejo pomembni igralci na svetovnem glasbenem trgu. Trg, ki ga ustvarja 

internetno okolje, namreč deluje veliko bolj v skladu s pogoji popolne konkurence, kar 

zmanjšuje odvisnost neodvisnih založb od tradicionalnih distribucijskih kanalov in jim 

omogoča, da bolje izkoristijo svoje temeljne zmožnosti in si pridobijo določeno konkurenčno 

prednost. Nove neodvisne digitalne založbe, ki bodo v lasti umetnikov samih, bo mogoče 

zaslediti vedno pogosteje, potrošniki pa bodo odločali, katere med njimi se bodo obdržale.  

Po drugi strani pa ob tem dogajanju Rant (Priloga 3) svari pred pritiskom kapitala na 

imetništvo pravic, kar bi se utegnilo najslabše končati za avtorje. Prav zaradi izpada dohodkov 

iz prodaje so namreč pritiski založb in proizvajalcev fonogramov na imetništvo pravic vse 

večji, kar v glavnem ogroža interese manjših igralcev. Posledica teh pritiskov bi utegnila biti 

prevzem kolektivnih organizacij s strani založb in proizvajalcev fonogramov, kar bi jim 

omogočilo neposreden nadzor nad kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic, s tem pa znova 

utrdilo njihov vodilni položaj na trgu, tokrat na škodo avtorjev. Kljub vsemu je Rant mnenja, 

da bodo kolektivne organizacije ostale v rokah avtorjev. 

Hedžet (Priloga 1) predvideva, da bo v tem okolju znova začela pridobivati na vrednosti živa 

glasba, za glasbeno industrijo pa meni, da bo v današnjem obsegu zamrla oz. bo primorana 

zamenjati medij. Največje spremembe se po njenem mnenju obetajo za proizvajalce 

fonogramov in založnike, ki se bodo prisiljeni napajati z deležem drugih virov, med katerimi 

prevladujeta prodaja računalniške opreme in ponudba internetnih storitev, ter svoje storitve in 

izdelke plasirati preko spletnih distribucijskih kanalov. Predvidevamo lahko, da se bodo 

glasbeni izvajalci veliko manj zanašali na prihodke od prodaje vnaprej posnete glasbe in z 

njimi povezane avtorske honorarje, pač pa mnogo bolj na žive nastope in sponzorstva velikih 

podjetij (Meisel in Sullivan 2002, 22). Podobnega mnenja je tudi Menart (Priloga 2), ki meni, 

da bodo glasbeni posnetki večinoma služili zgolj v promocijske namene, fonogrami pa se 
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bodo po njenem mnenju prodajali samo še ob živih nastopih. Tudi ona vidi edino rešitev za 

glasbeno industrijo v napajanju z deležem zaslužka internetnih ponudnikov.  

4.1.5 Pomen intelektualne lastnine za glasbeno industrijo 

»Trgi so amoralni: dovoljujejo delovanje ljudi v skladu z njihovimi interesi in obenem 

ustvarijo pravila za izražanje teh interesov, vendar ne podajo nobenih moralnih sodb o samih 

interesih. To je eden izmed razlogov, da so trgi tako učinkoviti. Težko se je odločiti, kaj je 

prav in kaj narobe. Ker trgi tega ne upoštevajo, ljudem dovoljujejo neovirano uresničevanje 

lastnih interesov,« zapiše Soros (2003, 6). Na tem mestu se jasno pokaže tudi pomen varstva 

intelektualne lastnine za glasbeno industrijo. Ključni element, ki določa ekonomsko vrednost 

glasbe [za udeleženca na trgu] je njegova pogajalska moč (Vogel 2011, 252). Brez posega 

zakonodaje, se glasbena industrija ne bi mogla razviti v današnjem obsegu, saj zakonodaja, 

kot pravi Hedžet (Priloga 1), zagotavlja nek red v glasbeni industriji, obenem pa posega na trg 

glasbene industrije tako, da zmanjšuje monopolno moč velikih igralcev, s tem da v svoji 

ureditvi upošteva interese vseh udeležencev na trgu. Udeleženci na trgu glasbene industrije 

brez pravnih okvirjev, ki jih zagotavlja sodobna zakonodaja, zagotovo ne bi zmogli v zadostni 

meri ekonomsko upravičiti svojih tržnih aktivnosti. Pravno varstvo intelektualne lastnine ima 

pri tem ključno vlogo. 

Zgodovinsko gledano sta bili za glasbeno industrijo pomembni obe veji intelektualne lastnine, 

vendar danes glasbena industrija »temelji na avtorski pravici (copyright based industry) in je 

med najhitreje rastočimi deli nacionalnih gospodarstev razvitega sveta« (Beznec 2002, 2). 

Avtorsko pravo ščiti interese treh skupin udeležencev na trgu: avtorje, ki ustvarjajo dela; 

založnike, ki ustvarjajo in distribuirajo kopije teh del, in javnost, ki uporablja te kopije (Hull 

2004, 28). Samo z ustreznim varstvom pravic je mogoče zagotoviti uresničevanje interesov 

vseh udeležencev. Pri tem Menart (Priloga 2) opozarja, da se moramo zavedati temeljne 

razlike med ameriškim in evropskim avtorskopravnim modelom, če hočemo razumeti pomen, 

ki ga ima avtorska zakonodaja za glasbeno industrijo. Ta je namreč lahko zelo različna, prav 

tako kot njena vloga. Gre za to, da ameriški model temelji na kolonialni poziciji enega jezika 

in je zaradi tega veliko bolj ekonomsko naravnan. Iz tega razloga Hull (2004, 28) meni, da bi 

bila brez zaščite pred nepooblaščeno uporabo posnetkov skladb dva od treh virov prihodkov 

glasbene industrije (fonografska industrija in založništvo) samo senci njunega trenutnega 

obsega (Hull 2004, 28). Na drugi strani pa se evropski model močno razlikuje od ameriškega, 

saj je veliko bolj naravnan k zaščiti avtorjeve osebnosti, zato je Hedžet (Priloga 1) skoraj 

nasprotnega mnenja. Trdi namreč, da avtorska zakonodaja v praksi zagotavlja predvsem 

zaščito interesov avtorjev, medtem ko za ostale udeležence nima tako velikega pomena, saj 

jim predvsem nalaga finančne obveznosti. Poleg tega si evropska avtorska zakonodaja 

prizadeva zaščititi tudi kulturno raznovrstnost, meni Menart (Priloga 2), česar za ameriški 

model ne moremo trditi. 
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4.2 Avtorska pravica v glasbeni industriji 

Prvotno je bilo bistvo avtorskega prava varstvo del pred nepooblaščenim razmnoževanjem – 

od tod tudi angleški pojem "copyright" (Pretnar, 2002, 61), vendar se, kot smo že omenili, 

pogled na avtorsko zakonodajo lahko bistveno razlikuje, odvisno od tega, na katerem 

avtorskopravnem modelu je utemeljena. »Čeprav je teorij o […] avtorskem pravu veliko, se 

največkrat piše le o dveh teoretskih pogledih: o ekonomsko-utilitarističnem na eni in 

naravnopravnem na drugi strani. Ta naj bi obenem pomenila ločnico med t. i. anglosaškim 

oziroma sistemom "copyright" na eni in evropskokontinentalnim sistemom "droit d`auteur" na 

drugi strani,« pravi Bogataj Jančič (2008, 35). Posledično lahko sklepamo, da je glavni cilj 

avtorskega prava v ZDA, ki sledi anglosaškemu zgledu, zagotavljanje izključne pravice do 

izkoriščanja umetniškega dela z namenom vzpostavljanja spodbud za ustvarjanje večjega 

števila zadevnih umetniških del, medtem ko se v EU, kjer prevladuje evropskokontinentalni 

sistem, avtorsko pravo osredotoča na intelektualni in osebni odnos avtorja do njegovega dela. 

Kot že ime pove, se anglosaški pogled nanaša predvsem na pravico do kopiranja, ki 

zagotavlja umetniku nagrado za njegovo delo in je kot ekonomska pravica v celoti 

prenosljiva, evropskokontinentalni pa na pravico avtorja, ki poleg tega tudi moralno ščiti 

avtorja, priznava njegovo osebnost in kot naravna pravica nikdar ne more biti v celoti 

prenosljiva (Lehmann 2005, 12–13). 

ZASP (1995) avtorsko pravico opredeljuje kot "enovito pravico na avtorskem delu", iz katere 

izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne avtorske pravice), izključna premoženjska 

upravičenja (materialne avtorske pravice) in druga upravičenja avtorja (druge pravice avtorja). 

AAS (b. l.) na svoji spletni strani avtorsko pravico opredeli v skladu z zakonom: 

Avtorska pravica je skupen izraz za številna upravičenja, ki avtorju zagotavljajo uresničevanje 

premoženjskih (materialnih) in osebnih (moralnih) interesov v zvezi z izkoriščanjem avtorskega 

dela. Materialna avtorska pravica varuje avtorjeva izključna premoženjska upravičenja, saj mu 

daje monopol nad posameznimi oblikami izkoriščanja njegovega dela. Moralna avtorska pravica 

se nanaša na avtorjeva osebnostna upravičenja, predstavlja in varuje njegovo duhovno in osebno 

vez do njegovega dela. 

To pomeni, da sme imetnik avtorskih pravic, nanašajočih se na avtorsko delo, uporabljati to 

delo po svojih željah – vendar ne brez obzira na pravno priznane pravice drugih – in lahko 

drugim onemogoči uporabo dela brez pooblastila. Zaradi tega pravimo, da so avtorske pravice 

izključne narave. Večina držav v svojih zakonih natančno opredeljuje ravnanja, ki so drugim 

prepovedana brez imetnikove privolitve. Za glasbeno industrijo v večini razvitih držav veljajo 

kot taka naslednja ravnanja: zvočno snemanje, radiodifuzija, prevod in spreminjanje dela. 

Avtorska pravica varuje izvirno obliko izraženih idej, ne pa tudi ideje same (Pretnar 2002, 61) 

Da lahko torej glasbena dela uživajo avtorsko pravno varstvo, morajo biti izvirno izražena, 

»izraženost dela mora biti takšna, da dopušča razmnoževanje dela. Prvotno je pomenila 

opredmeteno obliko: knjiga za roman, magnetni trak ali gramofonska plošča za pesem« 
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(Pretnar 2002, 61). Za ideje, ki so v delu zastopane, pa, kot lahko vidimo, ni nujno, da so 

nove. Poleg tega moramo omeniti tudi to, da na podlagi avtorske zakonodaje glasbeno (kot 

tudi vsako drugo) avtorsko delo uživa zaščito ne glede kakovost. Zaščitena so torej vsa 

glasbena dela, naj bodo resna ali zabavna: skladba, zborovsko petje, opera in opereta, 

muzikal, solo, sonata, komorna glasba, koncert itn. 

4.2.1 Moralne avtorske pravice 

V naravnopravni teoriji, ki se osredotoča na avtorjevo osebnostno vez do dela, ima osrednje 

mesto avtor, »ki ima "naravno pravico" do uživanja maksimalnih koristi, ki izvirajo iz 

njegove stvaritve, saj je ta odraz njegovih osebnostnih hotenj« (Bogataj Jančič 2008, 42). Od 

tod izvira tudi izraz avtorsko pravo in posledično skupek pravic, ki mu rečemo moralne 

avtorske pravice. Moralne avtorske pravice so po naravi absolutne in izključne ter so vezane 

na avtorja osebno, kar pomeni, da se jih ne da prenesti na drugo osebo. Avtor se temu sklopu 

pravic ne more odpovedati. Tudi v primeru, da bi to želel storiti, zakon to prepoveduje, kar 

pomeni, da lahko te pravice uveljavlja le sam, če seveda hoče (Štefanec 2000, 22). 

Avtor dela ima štiri moralna avtorska upravičenja. Prvič, pravico, ki avtorju omogoča, da 

naredi svoje delo dostopno javnosti v času, obliki in obsegu po svojih določilih imenujemo 

pravica prve objave. Drugič, avtorju je neodtujljiva pravica priznanja avtorstva, ki omogoča 

avtorju, da bo njegovo ime označeno na delu ali ob njem na tak način, da bo mogoče 

prepoznati avtorstvo. Tretjič, pravica spoštovanja dela je pravica avtorja, da se upre 

nespoštljivim posegom v svoje delo in žaljivi uporabi svojega dela. In četrtič, avtor ima 

pravico skesanja, kar pomeni, da lahko proti plačilu odškodnine imetniku materialne avtorske 

pravice prepove uporabo njegovega dela. 

4.2.2 Materialne avtorske pravice 

Ekonomsko-utilitaristična teorija se precej razlikuje od naravnopravne, saj njen cilj ni 

maksimizacija nagrade avtorju, ampak korist družbe nasploh. Ne bi mogli sicer reči, da so 

materialne pravice v celoti utemeljene na ekonomsko-utilitaristični teoriji, vendar pa je še 

posebej v zadnjem času mogoče zaslediti velik vpliv ekonomsko-utilitarističnega pogleda tudi 

na avtorsko pravo v Evropi, ki v glavnem temelji na naravnopravni teoriji. 

Ekonomski razlog za vzpostavitev avtorske zakonodaje tiči v zagotavljanju finančnih spodbud 

za ustvarjanje in širjenje umetniških del. S stališča ekonomije pravica do kopiranja zagotavlja 

avtorju začasen monopol nad izkoriščanjem njegovega dela. Vsaka uporaba dela mora biti 

avtorizirana in zanjo plačan honorar. To avtorju prinaša nagrado za njegova prizadevanja in 

posledično spodbudo za nadaljnje ustvarjanje. Brez možnosti ekonomskega izkoriščanja del 

ne bi bilo mogoče zagotoviti spodbud za ustvarjanje, kar bi posledično privedlo do upada 

družbene produktivnosti in družbene blaginje (Lehmann 2005, 13–14). Zato tudi omenjamo 
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utilitaristično teorijo. Njen cilj ni zasledovanje pravičnosti, temveč učinkovitosti, kar pomeni, 

da naj avtor za svoje ustvarjalno delo prejme nagrado le v primerih, ko njegovo delo spodbuja 

razvoj – ko se povečuje družbena blaginja (Bogataj Jančič 2008, 37). 

Materialne avtorske pravice se delijo na tri skupine, glede na način uporabe: uporaba dela v 

telesni obliki, uporaba dela v netelesni obliki (javna priobčitev dela) in uporaba dela v 

spremenjeni obliki (ZASP, 1995). Najprej bomo omenili pravice, ki jih obsega uporaba dela v 

telesni obliki. Najosnovnejša med materialnimi avtorskimi pravicami je pravica 

reproduciranja dela, ki onemogoča drugim, da bi izdelovali kopije brez soglasja imetnika 

pravice (WIPO 2004, 43). Pri reproduciranju gre za razmnoževanje primerkov oz. kopij 

avtorskega dela, pri čemer se delo fiksira na materialno podlago. Kadar se takšni primerki 

dajo v promet s prodajo, govorimo o pravici distribuiranja, ki jo mora od avtorja pridobiti 

oseba, ki želi izvirnik oz. kopijo dela dati v promet s prodajo, pri čemer pride do prenosa 

lastninske pravice. Prav prenos lastninske pravice pa je tisti, ki omenjeno pravico loči od 

pravice dajanja v najem, o kateri govorimo, ko se dajo primerki dela proti plačilu v uporabo 

za določen čas. V drugo skupino pravic sodijo pravice, ki jih obsega uporaba dela v 

nematerialni obliki ali javna priobčitev dela. Pravica javnega izvajanja se nanaša na tako 

priobčitev javnosti pri kateri so naprave, ki omogočajo boljše spremljanje izvedbe, v istem 

prostoru, kjer poteka izvedba. Če so te naprave na drugem kraju, govorimo o pravici javnega 

prenašanja. Pravici se od pravice javnega predvajanja s fonogrami in videogrami razlikujeta 

po tem, da dela niso vnaprej fiksirana na nosilcu zvoka ali slike, pri pravici javnega 

prikazovanja pa gre za prikazovanje dela s pomočjo tehničnih sredstev. V omenjeno 

kategorijo pravic sodijo še: pravica radiodifuznega oddajanja, pravica radiodifuzne 

retransmisije in pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja, ki se nanašajo na radijsko in 

TV-oddajanje, bodisi brezžično ali po žici. V zadnjo kategorijo pravic sodita pravica 

predelave, ki jo moramo pridobiti od avtorja, če želimo njegovo delo prirediti ali ga v celoti 

vključiti v drugo delo, in pravica avdiovizualne priredbe, ki nam omogoča, da delo predelamo 

ali vključimo v avdiovizualno delo (Štefanec 2000, 26–30). 

4.2.3 Druge pravice avtorja 

Druge pravice avtorja se večinoma nanašajo na likovna in fotografska dela, tako da za 

glasbeno industrijo z izjemo pravice do nadomestila nimajo posebnega pomena, zato jih bomo 

na tem mestu samo našteli. Ta kategorija pravic predstavlja krovni pojem za naslednje 

pravice: pravico dostopa in izročitve, sledno pravico, pravico javnega posojanja ter pravico do 

nadomestila (Štefanec 2000, 30). Naj na tem mestu omenimo samo pravico do nadomestila, ki 

je pomembna tudi za glasbeno industrijo. Avtorju pripada pravica do nadomestila v primeru, 

ko neko delo presnamemo za lastne potrebe. Nadomestilo plača kupec ali uvoznik novih 

praznih nosilcev zvoka oz. novih naprav za tonsko snemanje. Nadomestilo morajo plačevati 

proizvajalci nosilcev zvoka in naprav za zapisovanje, res pa je, da se s povečanjem cene 

običajno prenese na končnega kupca. (Štefanec 2000, 32–33). 
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4.3 Sorodne pravice v glasbeni industriji 

Glasbena dela niso namenjena samo njihovim avtorjem, temveč predvsem širši javnosti. V 

avtorjevem interesu je namreč, da njegovo delo sliši čim več ljudi. Ker tega avtor običajno ni 

zmožen uresničevati sam, potrebuje pomoč profesionalnih posrednikov, ki posedujejo za to 

potrebne kapacitete. Iz tega razloga ne moremo spregledati potrebe po zaščiti tistih 

organizacij in posameznikov, ki podpirajo avtorske stvaritve in sodelujejo pri prenosu 

avtorjevega sporočila javnosti. Njihovi interesi so zaščiteni s sklopom pravic, ki so podobne 

avtorskim pravicam in mu rečemo sorodne pravice. V grobem poznamo tri glavne vrste 

sorodnih pravic: pravice izvajalcev glasbenih del, pravice proizvajalcev fonogramov in 

pravice RTV-organizacij (WIPO 2004, 46), k temu pa lahko dodamo še pravice založnikov in 

pravice filmskih producentov (ZASP, 1995). Štefanec (2000, 36) zapiše, da tem pravnim in 

fizičnim osebam pripadajo pravice, ker »avtorska dela posredujejo javnosti z lastno izvedbo 

(izvajalci) ali z opravljanjem določenih organizacijskih in finančnih dejavnosti, ki omogočajo 

obstoj ali nastanek avtorskih del (proizvajalci fonogramov, filmski producenti, 

RTV-organizacije in založniki).« Zagotovitev sorodnih pravic je bila za obstoj glasbene 

industrije v takem obsegu in taki obliki, kot jo poznamo danes, nepogrešljiva. 

Prvi mednarodno sprejet pravni akt, ki je urejal sorodne pravice, je bila Mednarodna 

konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij, t. i. 

Rimska konvencija (v nadaljevanju RK). V nasprotju z običajno prakso, ki temelji na 

združevanju že obstoječih državnih zakonodaj, je bila RK poskus vzpostavitve mednarodnih 

uredb na novem področju, kjer še ni obstajalo veliko državnih zakonov. »Varstvo, ki ga 

zagotavlja ta konvencija, nikakor ne posega in na noben način ne vpliva na varstvo avtorske 

pravice na književnih in umetniških delih« (RK 1961), temveč zgolj vzpostavlja novo vrsto 

zaščite, ki je države podpisnice pred njeno ratifikacijo niso zagotavljale. Uredbe RK se 

nanašajo na (WIPO 2004, 48): 

[…] pravice, ki zagotavljajo zaščito interesov izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in 

radiodifuznih organizacij v odnosu do njihovih aktivnosti v zvezi z javno uporabo avtorskih del 

[in] vseh vrst umetniških izvedb ali posredovanj dogodkov, informacij in katerihkoli zvokov ali 

slik javnosti. Najpomembnejše kategorije so: pravica izvajalcev, da preprečijo snemanje in 

oddajanje ali posredovanje njihove izvedbe javnosti brez njihovega soglasja; pravica 

proizvajalcev fonogramov, da dovolijo ali prepovejo reproduciranje svojih fonogramov in 

nepooblaščen uvoz ter distribucijo kopij; pravica radiodifuznih organizacij, da dovolijo ali 

prepovejo radiodifuzno retransmisijo, snemanje in reproduciranje svojih oddaj. 

Nekatere države zagotavljajo tudi moralne pravice, ki ščitijo izvajalce pred izkrivljanjem 

njihovih izvedb in jim omogočajo, da ob njih zahtevajo omembo svojega imena. Nekatere 

med državami zagotavljajo celo zaščito radiodifuznih organizacij pred nepooblaščeno 

distribucijo njihovih vsebin na njihovem ali tujem ozemlju (WIPO 2004, 48). V nekaterih 

državah so moralne avtorske pravice izvajalcev v vseh pogledih izenačene z moralnimi 

avtorskimi pravicami avtorjev, saj so pravice izvajalcev najbolj podobne avtorski. 
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4.3.1 Pravice izvajalcev glasbenih del 

Najbližje avtorski pravici so pravice izvajalcev, saj so glasbena dela na začetku javnosti 

najpogosteje predstavljali sami izvajalci. »Lahko bi rekli, da je stopnja ustvarjalne 

individualnosti pri njih nižja kot pri osebah, ki štejejo za avtorje […], nedvomno pa izvajalci 

predstavljajo pomemben vezni člen med avtorji in njihovo publiko, ker avtorske stvaritve 

posredujejo javnosti in tako avtorjem omogočijo, da se njihova dela javno zaznajo (Štefanec 

2000, 36). Logično je torej, da iz osebnega odnosa izvajalcev do individualnih interpretacij 

izvedenih del izhajajo tudi njihovi osebni interesi. 

Pobuda za ustanovitev pravic izvajalcev je posledica tehnološkega razvoja, njene korenine pa 

segajo v sam začetek 20. stoletja. Če je včasih veljalo, da se je glasbena izvedba končala z 

glasbenim nastopom izvajalca, se je to močno spremenilo s pojavom fonografa in radia. Pred 

tem je bila vsaka izvedba omejena tako prostorsko kot tudi časovno, kasneje pa se je zaradi 

fonograma spremenila v trajen zapis, ki ga je bilo mogoče skoraj neomejeno predvajati, radio 

pa je omogočil njeno uporabo pred prav tako neomejenim številom poslušalcev, skoraj 

neodvisno od njihove oddaljenosti. Te tehnološke inovacije so zaradi odvečnosti izvajalcev 

privedle do občutnega zmanjšanja izvedb v živo in posledično do njihove tehnološke 

brezposelnosti (WIPO 2004, 47), kar je privedlo do potrebe po zaščiti pravic izvajalcev. 

ZASP (1995) pozna dve moralni pravici in več materialnih pravic izvajalcev. K moralnim 

pravicam prištevamo pravico, da se ob objavi izvedbe navede njihovo ime (kadar je izvajalcev 

več, se lahko objavi ime skupine kot celote, ime umetniških vodij in solistov) in pravico, da se 

upre skazitvi njegove izvedbe (kadar gre za takšne posege ali uporabo njihove izvedbe, da je 

okrnjena osebnost izvajalca). Med materialne pravice izvajalcev pa uvrščamo pravico 

radiodifuznega oddajanja in druge javne priobčitve: izvajalec lahko svojo živo izvedbo 

posreduje javnosti na kakršenkoli način in jo lahko prenese na druge; pravico snemanja: gre 

za fiksiranje izvedbe na kateremkoli materialnem nosilcu; pravico reproduciranja svojih 

izvedb na fonograme in videograme; pravico distribuiranja: gre za to, da se primerke 

fonogramov in videogramov ponudi javnosti; ter pravico dajanja v najem svojih fonogramov 

in videogramov. Enako kot avtorjem jim pripada tudi pravica do nadomestila, če se njihova 

izvedba na kakršenkoli način javno priobči (Štefanec 2000, 36–37). 

4.3.2 Pravice proizvajalcev fonogramov 

Prav tako kot izvajalcem pa je tehnološki razvoj fonogramov, kaset in plošč ter nazadnje še 

CD-jev, zaradi njihove pospešene širitve, narekoval potrebo po zaščiti pravic tudi 

proizvajalcem fonogramov. Privlačnost fonogramov in dostopnost vedno bolj sofisticiranih 

snemalnih naprav sta ustvarila problem piratstva, ki je postal po vsem svetu razširjena 

nadloga. Poleg tega so se tudi radijske postaje začele večinoma posluževati uporabe 

fonogramov v svojih programih (WIPO 2004, 47). Čeprav so radijske postaje včasih kupile 
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posnetke, ki so jih predvajale, so jih večinoma prejemale brezplačno od proizvajalcev 

fonogramov. V predvajanju njihovega posnetka so slednji namreč videli priložnost za 

promocijo in računali na to, da se bodo poslušalci radijskih postaj odločili za nakup skladbe 

ali albuma (Meisel in Sullivan 2002, 18). Resnici na ljubo pa koristi, ki so jih imeli od 

publicitete, večinoma niso presegale stroškov, ki so jih utrpeli zaradi izgub pri prodaji. 

Posledično so, prav tako kot pred njimi izvajalci, zahtevali zaščito svojih interesov in začeli 

uveljavljati pravice do nadomestil za uporabo njihovih fonogramov (WIPO 2004, 47). Brez 

tovrstne zaščite namreč proizvajalci fonogramov ne bi bili več pripravljeni investirati v 

vzpostavitev dragega distribucijskega sistema, ki vključuje proizvodnjo CD-jev, njihov 

marketing in vzpostavitev, ohranitev in širitev mreže trgovcev na drobno, ki prodajo CD-je 

potrošnikom (Lehmann 2005, 14). Proizvajalec fonogramov namreč prevzame izdajo in 

poskrbi za distribucijo albuma, samo če oceni, da utegnejo biti skladbe zanj dobičkonosne. 

Proizvajalec fonogramov je lahko fizična ali pravna oseba, ki prva posname zvoke izvedbe 

glasbenega dela. Pravice proizvajalcev fonogramov so izključne pravice. Mednje prištevamo 

pravico reproduciranja fonogramov, ki omogoča, da lahko proizvajalec fonogramov izdela 

kopije svojega posnetka; pravico predelave, ki omogoča, da lahko posneto delo predela; 

pravico distribuiranja, ki omogoča, da lahko kopije posnetka da v promet s prodajo; in pravico 

dajanja v najem svojih fonogramov (Štefanec 2000, 38). 

4.3.3 Pravice RTV-organizacij 

Končno so se glede na vlogo, ki so jo imele v glasbeni industriji, za svoje pravice zavzele tudi 

RTV-organizacije. Radijske postaje so bile namreč dolžne plačati avtorsko nadomestilo 

lastniku avtorskih pravic – običajno je bil to založnik (Meisel in Sullivan 2002, 18), da so 

lahko predvajale glasbo, obenem pa niso imele neposredne koristi od svojega oddajanja. 

Zaščita, ki so jo zahtevale je obsegala predvsem pravno varstvo njihovih edinstveno 

zasnovanih radijskih programov in preprečevanje nepooblaščenega sekundarnega 

radiodifuznega oddajanja (WIPO 2004, 47). Pravice, ki jih RTV-organizacijam zagotavlja 

avtorska zakonodaja, danes večinoma niso povezane neposredno z glasbo, kljub temu pa je 

glasba, kot pravi Rant (Priloga 3), radijskim postajam osnovni derivat, zato tega sklopa pravic 

ne moremo izpustiti. 

Med pravice RTV-organizacij prištevamo: pravico radiodifuzne retransmisije svojih oddaj (o 

radiodifuzni retransmisiji govorimo, kadar sorodna organizacija predvaja vsebino dotične 

RTV-organizacije v nespremenjeni obliki na svoji frekvenci); pravico sekundarnega 

radiodifuznega oddajanja svojih oddaj (kadar druga oseba oddaja vsebino v nespremenjeni 

obliki s pomočjo radijskega ali TV-sprejemnika), če se izvaja na krajih, ki so dostopni 

javnosti proti plačilu vstopnine; pravico snemanja svojih oddaj; pravico reproduciranja 

posnetkov svojih oddaj in pravico distribuiranja posnetkov svojih oddaj (Štefanec 2000, 40). 
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4.3.4 Pravice glasbenih založnikov 

Avtorji imajo na voljo več možnosti, da jim njihova dela začnejo prinašati prihodke, vendar je 

prvi korak običajno objava del s pomočjo obstoječega založnika ali izdaje v samozaložbi. 

Založniki so tisti posredniki med avtorjem in občinstvom, ki avtorska dela razmnožujejo in 

njihove primerke distribuirajo javnosti. Založnik je torej tisti, ki izda neko duhovno stvaritev 

v materialni obliki (Štefanec 2000, 40). Založniška dejavnost je tesno povezana z avtorskim 

ustvarjanjem, saj posredno prispeva k prepoznavnosti avtorskega dela. Vloga založnika je, da 

zagotavlja prihodke od uporabe avtorskih del, kar vključuje vse – od prodaje not in javnih 

izvajanj do prodaje plošč in digitalnih prenosov s spleta (Vogel 2011, 252–253). 

Ker morajo tudi založniki ekonomsko upravičiti svojo dejavnost, so sami prav tako zahtevali 

varstvo svojih interesov. Med sorodne pravice, ki pripadajo založnikom, uvrščamo pravico do 

nadomestila: založniki so zaradi dovoljenega avdio in video presnemavanja upravičeni do 

poplačila iz sredstev, ki jih zberejo z zbiranjem nadomestil pri ustrezni KO; pravico do objave 

neobjavljenih del: pri tem gre za dela, ki niso bila še nikoli in nikjer izdana, od avtorjeve smrti 

pa je poteklo že več kot 70 let; in pravico do kritične ali znanstvene izdaje prostih del: izdaja 

del, na katerih je avtorska pravica že potekla in so znanstveno obdelana tako, da se bistveno 

razlikujejo od prejšnjih izdaj (Štefanec 2000, 40). 

4.3.5 Pravice filmskih producentov 

Zadnja kategorija pravic, ki jo bomo proučili, so pravice filmskih producentov. Ta sklop 

pravic sicer ni neposredno povezan z glasbeno industrijo, vendar ima zanjo velik pomen, saj 

dela filmskih producentov vključujejo tudi velik del glasbe. Filmski producent je oseba, ki 

izbere temo filma, igralce, režiserja in zagotovi denarna sredstva. Njegov intelektualni 

prispevek je premajhen, da bi ga lahko imeli za avtorja dela, zato ima na filmu sorodne 

pravice. Filmskemu producentu pripadajo: pravica do prikazovanja videogramov, pravica 

reproduciranja, pravica distribuiranja in pravica dajanja v najem.  

4.4 Nove vrste avtorskih pravic 

Potreba po razširitvi različnih vrst pravic je postala nujna s pojavom digitalne tehnologije in 

interneta. Elektronske datoteke lahko hitro, enostavno in predvsem poceni razmnožujemo in 

običajno so stroški skoraj zanemarljivi, kar sicer za klasične oblike kopiranja ni vedno veljalo 

(Pretnar 2002, 61–62). Digitalna tehnologija je drastično spremenila ekonomijo kopiranja in 

distribucije, obenem pa tudi moč prava, da varuje proti nezakonitemu kopiranju. V takšnem 

okolju se sledenje in kaznovanje kršilcev avtorske pravice zdi skoraj nemogoče (Bogataj 

Jančič 2008, 62), zato se nekateri sprašujejo, če bo imelo v prihodnosti avtorsko pravo sploh 

še smisel. Čeprav je mogoče zdaj že z veliko verjetnostjo trditi, da se najbolj črne napovedi o 

koncu avtorskega prava ne bodo uresničile, je najverjetneje konec sistema avtorskega prava, 
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kakršnega smo poznali pred razmahom interneta sredi devetdesetih let (Bogataj Jančič 2008). 

»Iskanje, razvoj in izvedba primernih novih pravnih instrumentov, ki ustrezajo […] izzivom 

[digitalnega okolja], utegnejo v prihodnosti predstavljati jedro dejavnosti v okviru WIPO« 

(Pretnar 2002, 53). Potrebno bo zagotoviti nove vrste pravic, ki bodo zadostile zahtevam trga. 

Manj uspešen poskus vzpostavitve novih pravil na področju intelektualne lastnine na internetu 

sta bili t. i. »Internet pogodbi« (WCT in WPPT), ki sta predvideli tako pravne kot tudi 

tehnološke ukrepe, za katere pa se je izkazalo, da po eni strani pretirano posegajo v preostale 

potrošniške pravice, po drugi strani pa kljub vsemu ne zmorejo zadostili zahtevam trga. V 

realnosti se morajo namreč ustvarjalci avtorskih del še vedno odločati med dvema modeloma: 

med modelom omejene distribucije v zaprtih sistemih, kjer je mogoč strog nadzor nad 

spoštovanjem njihovih pravic, ali modelom množične distribucije prek odprtih omrežij, kjer je 

nadzor nad njihovimi deli manjši. V nobenem primeru se ne morejo zares zanesti na obstoječe 

pravne instrumente, kar široko odpira vrata novim kritikam avtorskega prava in upravičeno 

ustvarja prostor za pomisleke o smiselnosti obstoječega avtorskopravnega sistema. 

4.5 Kritike avtorskega prava 

V literaturi je v grobem mogoče zaslediti tri glavne kritike uveljavljenega avtorskopravnega 

sistema. Prva se nanaša na monopolistične stroške. Kot smo do sedaj že večkrat omenili, 

zagotavlja namreč avtorska pravica monopol nad izkoriščanjem avtorskega dela. Če se 

omejimo na glasbeno industrijo, so posledica takega monopola primarni in sekundarni 

družbeni stroški. Primarni stroški izhajajo iz t. i. mrtve izgube (del bogastva, ki ga ne dobi ne 

monopolist ne kupec, gre pa na škodo kupca), sekundarni pa so posledica ekskluzivnosti 

avtorske pravice, ki onemogoča uporabo avtorskih del pri ustvarjanju novih kulturnih dobrin. 

(Lehmann 2005, 14–18). Posledica tega je umetna redkost kulturnih dobrin.  

Druga kritika se nanaša na transakcijske stroške, ki so posledica manka centralnega registra 

avtorskih del. Tako ameriški kot evropski pravni sistem sta namreč brez takega registra. V 

evropskem pravnem sistemu, ki temelji na naravnopravni teoriji, avtorju pripada avtorska 

pravica na podlagi same stvaritve dela, zato evropski register nikdar ni bil potreben, ameriški 

register pa je bil opuščen leta 1976 ob usklajevanju ameriškega zakona z evropskim. 

Posledica takega manka so zelo visoki transakcijski stroški, za tistega, ki želi pridobiti pravico 

do uporabe določenega avtorskega dela, saj so avtorji težko izsledljivi (Lehmann 2005, 18). 

Tretja kritika se nanaša na transakcijske stroške, ki so posledica naraščajočega trajanja 

avtorske pravice. Dolgo obdobje varstva namreč še dodatno otežuje iskanje avtorja. Bistveno 

lažje je poiskati avtorja takoj po nastanku njegovega dela kot pa imetnike avtorskih pravic po 

njegovi smrti (Lehmann 2005, 18–19) »Zato ni nič čudnega, da ekonomisti obsojajo takšno 

dolgo obdobje varstva, ker nima nobene zveze s stopnjo naložbe, potrebne za izdelavo 

določenega dela, hkrati pa povzroči nepotrebne družbene stroške« (Pretnar 2002, 62). 
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5 POGODBENA RAZMERJA V GLASBENI INDUSTRIJI 

Kot smo že večkrat omenili, glasbena industrija temelji na avtorski pravici. Imetnik avtorske 

pravice je običajno, vsaj na začetku, fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo. Ker pa so 

interesi udeležencev na trgu različni, je v velikem številu držav mogoče avtorske pravice 

pravno dodeliti drugi fizični oz. pravni osebi. To pomeni, da imetnik avtorske pravice na 

podlagi sporazuma ali pogodbe prenese lastništvo pravice na drugo entiteto, ki postane 

imetnik te pravice. Izjemo predstavljajo moralne avtorske pravice, ki se jim ni mogoče 

odpovedati in jih torej ni mogoče dodeliti drugi osebi oz. ni mogoče prenesti lastništva nad 

njimi (WIPO 2004, 49). 

Obstajajo tudi države, v katerih prenos avtorskih pravic zakonsko ni mogoč. Kljub temu pa je 

s pomočjo licenciranja mogoče doseči učinek, ki je zelo podoben prenosu avtorske pravice. 

To pomeni, da imetnik avtorske pravice sicer ostane njen lastnik, vendar pooblasti drugo 

entiteto za njeno izkoriščanje. Kadar pooblastilo obsega celoten čas avtorskega varstva in vse 

avtorske pravice (razen moralnih), je taka licenca v vseh pogledih izenačena z lastništvom nad 

avtorskimi pravicami (WIPO 2004, 49). 

5.1 Značilnosti avtorskih pogodb 

Najpomembnejša oblika pogodbe, ki se uporablja v glasbeni industriji, je avtorska pogodba. 

»Avtorske pogodbe so tiste, katerih bistvena sestavina je dogovor o prenosu avtorskih pravic. 

Z avtorsko pogodbo avtor prenese svoje pravice izkoriščanja dela na neko osebo – 

pridobitelja, ki s tem postane imetnik določenih avtorskih pravic« (Brezavšček 2000, 54). To 

pomeni, da avtor pod določenimi pogoji in za določen čas na pridobitelja proti plačilu 

avtorskega honorarja prenaša pravico, da na določen način in v določenem krajevnem 

območju izkorišča njegovo avtorsko delo.  

Avtorska pogodba mora biti zaradi zaščite avtorja kot šibkejše pogodbene stranke pisna. 

Posebej je to pomembno pri pogodbah, s katerimi avtor prenaša več avtorskih pravic in dovoli 

več načinov uporabe svojega dela. V primeru kršitve tega načela zakon vse sporne ali nejasne 

odločbe razlaga v korist avtorja. Enako velja za t. i. tipske pogodbe
13

, ki jih uporabljajo 

ekonomsko močnejše stranke. Tipske pogodbe so pogosto napisane v njihovo korist, zato 

zakon vse nejasnosti razlaga v korist avtorja (Brezavšček 2000, 54). Avtorska pogodba mora 

biti zasnovana tako, da so v njej pravice, ki so predmet prenosa, naštete vsaka posebej in 

načini izkoriščanja izrecno dogovorjeni, v nasprotnem primeru se šteje, da so prenesene tiste 

pravice in v takem obsegu, kot je potreben za dosego namena pogodbe. Vsako določilo, ki bi 

od avtorja zahtevalo prenos avtorske pravice kot celote, moralne avtorske pravice, materialne 

                                                 
13

 Tipske pogodbe so že vnaprej pripravljene pogodbe, ki jih naročniki (avtorskih del) ponudijo v podpis 

(avtorjem). 
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avtorske pravice na vseh svojih prihodnjih delih ali materialne avtorske pravice za neznano 

obliko uporabe del, je nično. Avtorska pogodba je lahko izključna ali neizključna. Izključni 

prenos materialne avtorske pravice upravičuje imetnika, da uporablja delo na dogovorjeni 

način in ob tem onemogoči drugim, vključno z avtorjem, da bi delo uporabljali na isti način. 

Neizključni prenos pa imetnika upravičuje, da na dogovorjeni način uporablja delo poleg 

avtorja ali drugih imetnikov. Če oblika prenosa s pogodbo ni posebej določena, se smatra, da 

gre za neizključni prenos. Izključni imetnik pravice mora pravico tudi izvrševati. Če izključni 

imetnik avtorsko pravico izvršuje v nezadostni meri ali pa je sploh ne in so zaradi tega znatno 

prizadeti avtorjevi upravičeni interesi, lahko avtor materialno avtorsko pravico prekliče. 

Pridobitelj avtorskih pravic mora od avtorja pridobiti dovoljenje za izkoriščanje vsake pravice 

posebej, razen v primerih, ko je ena pravica smiselno izvršljiva samo v kombinaciji z drugimi 

pravicami. Pridobitelj brez avtorjevega dovoljenja pravic prav tako ne more prenesti na tretje 

osebe. Avtorske pogodbe so odplačne. Tudi če avtorski honorar s pogodbo ni bil določen, se 

smatra, da je avtor upravičen do honorarja, ki se določi po običajnih plačilih za določeno vrsto 

del, po obsegu in trajanju uporabe ter glede na druge okoliščine. Če je bil dogovorjeni 

avtorski honorar v očitnem nesorazmerju z dobičkom, doseženim z uporabo dela, lahko avtor 

zahteva spremembo pogodbe tako, da se mu odmeri pravičnejši delež pri dohodku. 

Vsa načela avtorskih pogodb smiselno veljajo tudi za pogodbe, ki jih imetniki sklenejo na 

podlagi sorodnih pravic. V praksi zato tudi ob sklepanju tovrstnih pogodb govorimo o 

avtorski pogodbi in avtorskem honorarju. 

5.2 Vrste avtorskih pogodb 

Odnosi med udeleženci na trgu glasbene industrije so zelo različni. Avtorji del in njihovi 

uporabniki lahko prosto sklepajo najrazličnejše pogodbe glede na interese, ki jih zasledujejo, 

zato lahko rečemo, da obstaja toliko vrst avtorskih pogodb, kot je različnih kombinacij 

uporabe avtorskih del. Kljub temu pa so se v praksi oblikovali nekateri najpogosteje 

uporabljeni tipi avtorskih pogodb, ki jih opredeljuje tudi ZASP. 

5.2.1 Pogodba o naročilu avtorskega dela 

Najpogosteje uporabljen tip avtorske pogodbe je pogodba o naročilu avtorskega dela. S to 

pogodbo se avtor zaveže, da bo izdelal določeno avtorsko delo (npr. napisal skladbo) in ga 

izročil naročniku, naročnik pa se obveže, da mu bo v zameno plačal avtorski honorar. 

Naročnik z izročitvijo pridobi lastninsko pravico nad delom. Avtor je pri svojem znanstvenem 

ali umetniškem ustvarjanju popolnoma svoboden, naročnik pa ima pravico, da nadzoruje 

posel in daje navodila, vendar mora pri izvedbi zaupati izbranemu avtorju. Naročnik ni avtor 

dela, zato ob izročitvi dela ne pridobi avtorske pravice nad delom. Če ni izrecno dogovorjeno 

drugače, avtorska pravica še vedno pripada avtorju. Prenos lastninske pravice torej ne vpliva 
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na prenos avtorske pravice. »Naročnik pridobi s sklenitvijo pogodbe o naročilu avtorskega 

dela le avtorsko pravico distribuiranja naročenega primerka, za kakršenkoli širši prenos 

avtorskih pravic pa se je potrebno v pogodbi posebej dogovoriti« (Brezavšček 2000, 61). 

5.2.2 Pogodba o izvedbi 

»S pogodbo o izvedbi se avtor zaveže prenesti uporabniku [pravico javnega izvajanja], 

uporabnik pa se zaveže, da bo avtorju za to plačal honorar ter delo [javno izvajal]« (ZASP 

1995). V pogodbi je potrebno jasno določiti obseg in trajanje prenosa pravic izvedbe, območje 

veljavnosti, rok za izvedbo dela in avtorski honorar. Določiti je potrebno, ali je prenos 

izključen ali ne in ali lahko uporabnik pravice prenese naprej (Brezavšček 2000, 62). Poleg 

pravice javnega izvajanja se v pogodbi o izvedbi avtor in uporabnik pogosto dogovorita tudi o 

prenosu nekaterih drugih pravic, katerih prenos je smiseln v okviru izvedbe (npr. pravica do 

radijskega in TV-oddajanja izvedbe koncerta). Avtor se s pogodbo o izvedbi obveže, da bo 

uporabniku izročil izvirnik dela ali primerek, na katerem je fiksirano njegovo delo (npr. notna 

partitura), tako da ga ta lahko uporabi za dogovorjen namen. »Uporabnik je dolžan omogočiti 

avtorju ogled izvedbe dela, poskrbeti za primerne tehnične pogoje izvedbe ter avtorju poslati 

spored, druge tiskane publikacije in javne kritike izvedbe, če ni s pogodbo drugače določeno« 

(ZASP 1995). Če uporabnik izvedbe ne uresniči v dogovorjenem roku, lahko avtor odstopi od 

pogodbe, obdrži oz. zahteva dogovorjeni honorar in terja odškodnino. 

5.2.3 Založniška pogodba 

»Z založniško pogodbo se avtor zaveže prenesti na založnika pravico reproduciranja svojega 

dela […] in pravico distribuiranja primerkov dela, založnik pa se zaveže, da mu bo za to 

plačal honorar ter delo reproduciral in distribuiral« (ZASP 1995). Pri založniški pogodbi po 

zakonu velja, da gre za izključen prenos pravic, če s pogodbo ni drugače dogovorjeno. To 

pomeni, da glasbenik, ki je sklenil založniško pogodbo z eno glasbeno založbo, glede istega 

glasbenega izdelka ne more skleniti založniških pogodb z drugimi založbami (Brezavšček 

2000, 63). Založnik ima tudi prednostno pravico do nove ali posebne izdaje (npr. elektronska 

izdaja). Založnik mora delo izdati v nespremenjeni obliki in ga dati v promet. Če tega ne stori, 

lahko avtor prekliče prenos pravice in obdrži oz. zahteva dogovorjeni honorar ter terja 

odškodnino. V založniški pogodbi se honorar določa na dva načina: v odstotku od 

maloprodajne cene prodanih primerkov ali v pavšalnem znesku. »Kadar je honorar določen v 

odstotkih, mora biti v pogodbi določena minimalna naklada prve izdaje ali minimalen 

honorar, ki ga avtor dobi ne glede na število prodanih primerkov. Kadar pa je honorar 

pavšalno določen v enkratnem znesku, mora biti v pogodbi med avtorjem in založnikom 

navedena naklada. Če naklada ni izrecno ali vsaj ugotovljivo določena, se šteje, da je bila 

dogovorjena naklada petsto izvodov« (Brezavšček 2000, 64). Z založniško pogodbo lahko 

avtor na založnika poleg pravice reproduciranja in distribuiranja prenese tudi druge pravice. 
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5.2.4 Pogodba o filmski produkciji 

»Filmski producent, ki se odloči posneti neko avdiovizualno delo, […] zbere filmsko ekipo 

avtorjev in z vsakim od njih posebej sklene pogodbo o filmski produkciji« (Brezavšček 2000, 

65). Filmski producent ni avtor avdiovizualnega dela. »S sklenitvijo pogodbe o filmski 

produkciji se šteje, da so soavtorji izključno in neomejeno prenesli na filmskega producenta 

vse svoje materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na avdiovizualnem delu, 

njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali pri tem delu nastalih fotografijah, 

če ni s pogodbo drugače določeno« (ZASP 1995). Soavtorji avdiovizualnega dela obdržijo 

pravico do nadaljnje predelave svojega dela v kakšno drugo umetniško obliko, kar pomeni, da 

producent delo lahko predela samo v novo avdiovizualno delo. Soavtorji obdržijo tudi pravico 

do nadomestila za dajanje videogramov dela v najem. Avtorje avdiovizualnega dela moramo 

ločiti od t. i. avtorjev prispevkov k avdiovizualnemu delu, ki s sklenitvijo pogodbe o filmski 

produkciji na producenta izključno in neomejeno prenesejo pravico do uporabe svojih 

prispevkov za dokončanje avdiovizualnega dela, ne pa tudi avtorskih pravic na prispevkih. Te 

mora producent posebej odkupiti. Producent mora v pogodbi z avtorji navesti honorar za 

odkup vsake pravice posebej in jih obveščati o dohodku, ustvarjenem z izkoriščanjem dela. 

5.2.5 Pogodba o avdiovizualni priredbi 

Avdiovizualna priredba je ena od možnih oblik predelave že obstoječega dela. Gre za 

predelavo (oz. vključitev) prvotnega dela v avdiovizualno delo. S to pogodbo avtor dovoli 

producentu, da uporabi njegovo delo kot podlago za svoj filmski projekt oz. ga kako drugače 

vključi v film. S sklenitvijo pogodbe se smatra, da je avtor za dobo desetih let izključno 

prenesel pravico predelave na producenta. Avtor obdrži pravico predelave v kako drugo 

obliko dela, pravica nove filmske predelave pa mu spet pripade po desetih letih. Avtor na 

avdiovizualnem delu nima avtorskih pravic (Brezavšček 2000, 66–67). 

5.2.6 Avtorska dela v delovnem razmerju 

Obstajajo nekatere izjeme, pri katerih imetnik avtorskih pravic ni oseba, ki je ustvarila 

avtorsko delo. To velja npr. za dela, ki nastanejo v delovnem razmerju. V takem primeru je 

imetnik avtorskih pravic nad delom delodajalec, avtorju dela pa pripadajo samo moralne 

avtorske pravice (WIPO 2004, 49). »Kadar avtorsko delo ustvari delojemalec pri 

izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca (avtorsko delo iz delovnega 

razmerja), se šteje, da so materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem delu 

izključno prenesene na delodajalca za deset let od dokončanja dela, če ni s pogodbo drugače 

določeno« (ZASP 1995). Avtor v tem obdobju svojega dela ne more uporabljati. Po preteku 

desetih let lahko delodajalec proti plačilu nadomestila znova zahteva izključni prenos pravic. 

Delodajalec in delojemalec lahko skladno z zakonom uredita status avtorskih del tudi drugače. 
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6 KOLEKTIVNO UPRAVLJANJE PRAVIC V GLASBENI INDUSTRIJI 

»Tudi če uporaba avtorskega dela ne prinaša gospodarske koristi, pripada avtorju plačilo 

vedno, kadar njegovo delo nekdo uporablja« (Bonač 2000, 84). Avtor si to plačilo lahko 

zagotovi na dva načina. Svoje pravice lahko uveljavlja individualno, kar pomeni, da obdrži 

popolno kontrolo nad uporabo svojega dela in sam sprejema odločitve o pogojih uporabe del 

ter nadzira, da se njegove moralne in materialne avtorske pravice spoštujejo. Druga možnost, 

ki se je avtor lahko posluži, pa je, da upravljanje svojih pravic zaupa za to pooblaščeni KO. V 

tem primeru govorimo o kolektivnem upravljanju pravic. 

6.1 Kolektivne organizacije za glasbena dela 

»Kdorkoli javno izvaja ali predvaja avtorsko zaščitena dela, je dolžan plačati avtorski honorar 

njihovemu avtorju. V ta namen je običajno v vsaki državi ustanovljena vsaj ena kolektivna 

organizacija, ki je pooblaščena, da v imenu avtorjev in založb zbira avtorske honorarje in jih 

nato izplača svojim upravičencem« (Vogel 2011, 254). V Sloveniji sta najpomembnejši KO 

na področju glasbe SAZAS, ki ščiti avtorje in založnike (avtorske pravice), ter IPF, ki ščiti 

izvajalce in proizvajalce fonogramov (sorodne pravice). 

6.1.1 Pojem in pomen kolektivnih organizacij 

KO (kolektivne organizacije) so pravne osebe, ki na podlagi dovoljenja pristojnega organa 

nepridobitno, na podlagi pooblastila avtorja oz. zakona v svojem imenu in za račun avtorjev, 

skrbijo za skupinsko upravljanje določenih avtorskih in sorodnih pravic, v tistih primerih 

mnogoštevilne uporabe del, ko je individualno upravljanje oteženo ali sploh nemogoče. KO 

upravljajo več avtorskih del več avtorjev hkrati, kolektivno upravljanje avtorskih pravic pa je 

njihova edina dejavnost (Trampuž 2007, 35). S pravnega vidika so torej KO več kot samo 

zastopniki avtorjev, saj imajo tudi pravico do aktivne legitimacije
14

 in uveljavljanja sodnega 

varstva, kar pomeni da uživajo status kolektivnega avtorja. Poleg tega zakon določa, da je za 

isto vrsto avtorskih del možna le ena KO, kar pomeni, da ima posamezna KO po zakonu (in 

po naravi stvari) monopolni položaj (Trampuž 2007, 48).  

6.1.2 Dejavnost kolektivnih organizacij 

Osnovna dejavnost KO, ki je hkrati njihova edina pravno dovoljena dejavnost, je opredeljena 

z zakonom. »Bistvo osnovne dejavnosti […] je predvsem podeljevanje dovoljenj za uporabo 

del, nadzor in spremljanje pravic, pobiranje honorarjev oziroma nadomestil, uveljavljanje 

                                                 
14

 Aktivna legitimacija je zmožnost pravnega subjekta, da se v pravnem postopku izkaže in nastopa kot tožeča 

stranka. 
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pravic in delitev nadomestil imetnikom pravic« (Trampuž 2007, 44). Omenjene naloge 

opravljajo KO mednarodno, v sodelovanju s svojimi sestrskimi organizacijami v drugih 

državah, pri tem pa so v razmerju do avtorjev (članov) ekskluzivne, »kar pomeni, da v 

sistemu kolektivnega upravljanja sam avtor ne more več uveljavljati pravic« (Trampuž 2007, 

44). Svojo osnovno dejavnost morajo KO v celoti opravljati nepridobitno, kar pomeni, da 

lahko obdržijo samo sredstva za pokritje stroškov delovanja. Vse opisane naloge morajo KO 

opravljati v skladu s tremi temeljnimi načeli: učinkovitost, poštenost in transparentnost. 

Izvornim nalogam so se v desetletjih obstoja KO dodale še druge funkcije. Poleg osnovne 

dejavnosti opravljajo KO še administrativno-tehnične posle, ki jih po zakonu lahko zaupajo 

tudi drugi KO ali gospodarski družbi, kar ima lahko številne zaželene učinke v korist vseh 

udeležencev. Pogoj za članstvo in njegovo učinkovito realizacijo je, da avtorji dejansko 

prijavljajo svoja dela, kar pomeni, da morajo imeti KO evidence svojih članov in njihovih del 

(repertoar), da sploh lahko opravljajo svoje delo. Evidence del niso pomembne samo za KO in 

imetnike pravic, temveč tudi znižujejo družbene stroške. S svojim delovanjem KO posredno 

zagotavljajo tudi socialno in kulturno podporo v državi. 

6.1.3 Pravice in dolžnosti kolektivnih organizacij 

»Danes pravice in obveznosti [KO] lahko razdelimo na njihove notranje (do članov), zunanje 

(do uporabnikov) in medsebojne (med samimi KO). Tradicionalno se te dejavnosti označujejo 

kot percepcija (plačila uporabnikov in izterjava nadomestil) in reparticija (delitev 

nadomestil)« (Trampuž 2007, 65). KO deluje kot posrednik med uporabniki in člani za tista 

področja avtorskih pravic, ki jih določa zakon ali pa jih avtorji ne morejo ali nočejo upravljati 

sami. KO lahko na uporabnika prenese neizključno avtorsko pravico za uporabo določenega 

avtorskega dela iz svojega repertoarja, kar pomeni, da uporabniku izda dovoljenje, da lahko to 

delo uporablja na dogovorjen način. Na podlagi izdanega dovoljenja ima KO pravico in 

dolžnost, da v svojem imenu in za račun avtorja od uporabnika izterja nadomestilo za uporabo 

dotičnega dela oz. avtorski honorar. Tako pridobljene avtorske honorarje mora KO v skladu z 

načelom podobnega obravnavanja posredovati avtorjem (članom) KO oz. tujim KO v 

primeru, ko je bilo uporabljeno delo del njihovega repertoarja. 

6.2 Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic 

»Kolektivno upravljanje pravic je [kot vidimo] posebnost avtorskega prava, ki omogoča 

avtorjem in drugim imetnikom pravic le-te bolj preprosto in učinkovito upravljati v razmerah 

množičnega in razprostranjenega koriščenja njihovih del, uporabnikom pa omogoča 

enostaven dostop do zakonite uporabe številnih del« (URSIL b. l.b). Kolektivno upravljanje 

avtorske in sorodnih pravic torej pomeni, da se avtorske in sorodne pravice hkrati uveljavljajo 

za več del in več avtorjev (izvajalcev, založnikov … ). 
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6.2.1 Vrste kolektivnega upravljanja 

Prostovoljno kolektivno upravljanje temelji na pogodbi med avtorjem in KO. S pogodbo daje 

avtor pooblastilo KO za upravljanje določenih svojih pravic. To pomeni, da v primeru 

prostovoljnega kolektivnega upravljanja KO upravlja samo s tistimi pravicami avtorjev, za 

katere so jo avtorji pooblastili. V primeru, da avtor želi uveljavljati kolektivno upravljanje 

pravic, mora sam poiskati za to primerno KO. Slabost te vrste kolektivnega upravljanja je, da 

avtorju nihče ne more zagotoviti uveljavljanja pravic v času, preden je za to pooblastil KO. 

Razširjeno kolektivno upravljanje temelji na reprezentativnosti posamezne KO. Če je KO 

dovolj reprezentativna na svojem področju, »zakon avtomatično razširja njeno dejavnost tudi 

na pravice tistih avtorjev, ki ji [pravic] niso zaupali v upravljanje, s tem, da imajo taki avtorji 

pravico, da ob vsakem času izstopijo« (Trampuž 2007, 53). To zelo olajša pridobivanje 

pravic, saj lahko KO na podlagi domneve o razširjenem kolektivnem upravljanju 

uporabnikom takoj priskrbi pravice. »V primerjavi s prostovoljnim upravljanjem gre v bistvu 

za obrnjeno breme včlanjevanja oziroma udeležbe: pri prvem mora biti avtor aktiven, da 

vstopi, pri drugem pa, da izstopi« (Trampuž 2007, 54). 

Obvezno kolektivno upravljanje je predpisano z zakonom. To pomeni, da se nekatere pravice 

morajo uveljavljati prek KO, pa če avtor in uporabnik to želita ali ne. Pogodba z avtorjem ni 

potrebna, čeprav se v praksi vseeno sklepa. »Obvezno kolektivno upravljanje je utemeljeno z 

nezmožnostjo individualnega upravljanja v nekaterih primerih, ko je kolektivno upravljanje 

[zaradi množičnosti uporabe določenih del] edino mogoče in torej nujno« (Trampuž 2007, 

54). Hkrati je edino na ta način mogoče preprečiti, da bi avtorji podlegli pritiskom velikih 

medijskih korporacij in nanje prenesli svoje pravice. 

6.2.2 Primeri kolektivnega upravljanja 

Na področju glasbene industrije obstajajo tri glavne vrste avtorskih pravic, ki so predmet 

zaščite KO. Prvič, mehanične pravice, ki izhajajo iz prodaje nosilcev zvoka, drugič, male 

pravice, ki izhajajo iz živih izvedb in predvajanj na drugih medijih, in tretjič, 

»sinhronizacijske pravice«,
15

 ki izhajajo iz uporabe glasbenih del v filmskih in TV-vsebinah 

(Shayo in Guthrie 2005, 6). 

Male pravice
16

 pomenijo pravico javnega priobčevanja glasbenih neodrskih del z besedilom 

ali brez njega. Kolektivno upravljanje se zanje uporablja za »javno oddajanje (radiodifuzijo) 

del s katerimkoli sredstvom brezžičnega prenosa znakov, zvokov ali slik, z optičnimi vlakni, 

kabli ali sateliti ter za javno izvajanje in predstavljanje del javnosti« (SAZAS b. l.).  

                                                 
15

 Izraz synchronization royalty nima ustreznega slovenskega prevoda. Gre za honorar, ki avtorju pripada na 

podlagi prenosa pravice do (avdiovizualne) predelave dela. 
16

 Poleg izraza male pravice poznamo tudi izraz velike pravice, s katerim označujemo vse tiste pravice, ki niso 

male. Nanašajo se na glasbena dela večjega formata (opera, muzikal … ) in se uveljavljajo individualno. 
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O mehaničnih pravicah pri glasbi govorimo, ko se glasbeno avtorsko delo reproducira v obliki 

posnetka na nosilcu zvoka (ali nosilcu slike) in se nato razmnožuje v obliki fonogramov ali 

videogramov. Kolektivno uveljavljanje mehaničnih pravic se torej nanaša na »zvočno 

snemanje in reprodukcijo del, na analognih in digitalnih ploščah in analognih in digitalnih 

kasetah ter za zvočno vizualno snemanje in reprodukcijo na videogramih, videoploščah in 

videokasetah« (SAZAS b. l.). 

»Sinhronizacijske pravice« pa se nanašajo na sklepanje pogodb z oglaševalskimi agencijami, 

s filmsko industrijo in z mobilnimi operaterji. Skupna značilnost vseh teh poslov je, da je za 

njihov uspeh bistven prenos pravice do (avdiovizualne) predelave dela. Gre za »uporabo del v 

kinematografskem ali drugem delu, ustvarjenem po kinematografskem postopku 

(avdiovizualna dela)« (SAZAS b. l.). 

KO skrbijo za zbiranje omenjenih vrst honorarjev in njihovo delitev med avtorje. Za uporabo 

vsakega dela iz repertoarja avtorskih del, ki ga ščiti KO, je uporabnik po pridobitvi soglasja za 

njegovo uporabo zavezan k plačilu avtorskega honorarja KO. Fazi, v kateri KO na podlagi 

splošne tarife za uporabo avtorskih del pobira avtorske honorarje, pravimo tudi percepcija. 

Denar, ki ga na ta način zbere, nato po internem ključu, ki temelji na načelu podobnega 

obravnavanja, razdeli med avtorje. Delitev zbranih honorarjev je v praksi imenovana tudi 

reparticija (Bonač 2000, 88). 

 

Slika 14: Percepcija in reparticija avtorskih honorarjev za uporabo avtorskih del 

Vir: povzeto po Beznec 2002 

Načeloma velja, da so uporabniki avtorskih del zavezani k plačilu avtorskega honorarja za 

vsako uporabo dela posebej, vendar je to pri masovnih načinih uporabe glasbe (radijsko 

oddajanje, uporaba glasbe v lokalih, frizerskih salonih) nemogoče zagotoviti. Iz tega razloga 

uporabniki, ki glasbo masovno izkoriščajo, »plačujejo vnaprej določen pavšalni znesek, ne 

glede na dejansko uporabljena avtorska dela« (Bonač, 2000, 88). 
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7 SKLEP 

Uveljavljanje avtorskih pravic v glasbeni industriji sproža konflikt interesov med tistimi, ki bi 

radi brezplačno dostopali do glasbe (uporabniki), in tistimi, ki jo želijo z vsemi 

razpoložljivimi pravnimi sredstvi zaščititi pred nepooblaščeno uporabo (imetniki avtorskih 

pravic). Rant (Priloga 3) opozarja, da se odnosi med glasbenimi uporabniki in imetniki 

avtorskih pravic v zadnjem času še posebej zaostrujejo. »V digitalni dobi smo [namreč] priča 

povečevanju obsega avtorske pravice na eni in »privatizaciji avtorskega prava«, sicer javnega 

sistema za zagotavljanje iniciativ za ustvarjanje avtorskih del, na drugi strani« (Bogataj Jančič 

2008, 4). To spravlja glasbeno industrijo v neugoden položaj. Rant (Priloga 3) pojasnjuje, da 

glavni problem predstavlja pojavljanje udeležencev na trgu glasbene industrije v dvojnih 

vlogah: pojavljajo se v vlogi glasbenih uporabnikov in hkrati tudi v vlogi imetnikov avtorskih 

pravic. Zaradi izpada prihodkov, ki ga je prinesla digitalizacija, so se namreč vsi večji 

proizvajalci fonogramov, ki so včasih veljali za glasbene uporabnike, začeli preko 

ustanavljanja založb usmerjati v imetništvo pravic. Kar je pri tem še posebej problematično, je 

to, da glasbeni uporabniki, ki so zavezani k spoštovanju zakona in vsakokratnemu plačilu 

avtorskih nadomestil, danes obenem postajajo tudi glasbeni upravičenci, kar jim omogoča, da 

istočasno nastopajo tudi v vlogi prejemnikov teh nadomestil. To povzroča, da je pritisk 

kapitala na avtorske pravice vse večji, saj dajejo imetniku zakonsko določen monopol nad 

njihovim izkoriščanjem, obenem pa se logično povečuje tudi težnja po razširjenem 

avtorskopravnem varstvu. To utegne prinesti drugačne učinke od zaželenih, saj polaga sistem 

avtorskopravnega varstva v roke tistim, pred katerimi naj bi le-ta varoval. 

Poleg omenjenega konflikta interesov uveljavljanje avtorskih pravic dodatno otežujejo tudi 

teritorialne in pravne omejitve. Internet je povsod, zakoni pa so geografsko omejeni 

(Lehmann 2005). Menart (Priloga 2) pojasnjuje, da internet učinkuje tako, da se v osnovi k 

producentu in izvajalcu ne vrača nič več, zato založniki in proizvajalci fonogramov nimajo 

nobene druge možnosti kot posegati po drugačnih sredstvih, da ohranijo svojo dejavnost. 

Padec prodaje fizičnih nosilcev zvoka, ki ga beležijo proizvajalci fonogramov, se iz leta v leto 

povečuje, prihodki od digitalne prodaje pa niso dovolj visoki, da bi zapolnili finančno vrzel, 

ki je ob izgubah nastala. V ZDA so v lanskem letu prihodki od digitalne prodaje sicer res 

prvič presegli prihodke od fizičnih nosilcev, vendar česa takega v Evropi ne moremo 

pričakovati, saj se evropska avtorska zakonodaja v več pogledih močno razlikuje od 

zakonodaje ZDA. Ameriški tržni model in ameriška avtorskopravna zakonodaja namreč 

temeljita na kolonialni poziciji enega jezika in za Evropo nista enako primerna. Poleg tega 

mnoge države, kot npr. Rusija ali Kitajska, v katerih poiščejo kritje tudi piratska združenja, ne 

spoštujejo avtorskopravnih omejitev ostalih držav. 

Izvrševanje avtorskih pravic pa dodatno otežuje še neenotnost pravnih strokovnjakov v zvezi 

s tem, kaj je mogoče smatrati za kršitev avtorskih pravic in česa ne. Menart (Priloga 2) opaža, 
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da so pravni strokovnjaki na področju avtorske zakonodaje zelo negotovi, čeprav avtorsko 

pravo v poenostavljenem smislu pozna samo eno glavno pravilo: takoj, ko je umetniško delo 

shranjeno na opredmeten izrazni medij, je varovano z avtorsko zakonodajo. Zdi se, da je 

uresničevanje tako enostavnega pravila preprosto, vendar se v praksi zapleta. Rant (Priloga 3) 

pojasnjuje, da problem leži v dvoumnosti določb avtorske zakonodaje, saj je mogoče s teksti 

zakonov prepogosto manipulirati v korist kogarkoli, najlažje pa v korist močnejše stranke. 

Poleg tega so zakoni, ne glede na to, kako so napisani, sami po sebi neučinkoviti. V teoriji 

zakoni sicer jasno predvidevajo sankcije za njihovo kršitev, vendar te v praksi pogosto niso 

izvedljive. Organizacije pristojne za uveljavljanje pravic so v praksi nemočne, tehnična 

zaščita pred kopiranjem pa je med potrošniki nepriljubljena, poleg tega pa celo posega v 

nekatere njihove potrošniške pravice. Na tem mestu velja omeniti to, kar meni Hedžet 

(Priloga 1). Po njenem mnenju avtorska zakonodaja ne more biti razlog za težave, v katerih se 

je znašla glasbena industrija, saj je le-ta jasna: vsaka uporaba avtorskega dela, naj si bo 

kakršnakoli, mora biti registrirana in plačana. Glasbeni uporabniki so zavezani k poznavanju 

tega pravila, imetnikom avtorskih pravic, pa je v interesu, da ga poznajo. Razlog za težave je 

po njenem mnenju neetično vedenje udeležencev na trgu, saj vsak skuša zadostiti lastnim 

interesom. Tudi Menart (Priloga 2) meni, da gre pri avtorski zakonodaji za zelo demokratičen 

zakon, ki predpostavlja, da je pravičnost enako visoko na moralno-etični lestvici, kot to 

predvideva demokratični standard. Vendar v praksi ni tako. Zaskrbljujoče je predvsem to, da 

občutek za vrednost glasbe med glasbenimi uporabniki ni prisoten. 

Na osnovi rezultatov raziskovanja in proučevanja lahko sklepamo, da ima obstoječ sistem za 

uresničevanje avtorske zakonodaje zaradi pravnih in tehničnih omejitev ter visoke stopnje 

negotovosti mnogo pomanjkljivosti (Lehmann 2005), saj povzroča visoke družbene stroške, 

medtem ko zagotavlja vprašljive koristi zgolj redkim posameznikom; njegovi ekonomski 

učinki pa so pogosto v popolnem nasprotju s cilji, ki jih zasleduje. Kljub temu pa nekateri v 

okviru obstoječega sistema avtorskopravnega varstva uspešno iščejo rešitve za glasbeno 

industrijo ali pa predlagajo alternative. Tako Hedžet (Priloga 1) kot tudi Menart (Priloga 2) 

vidita eno izmed rešitev za glasbeno industrijo v obdavčitvi internetnih ponudnikov, 

proizvajalcev računalniške opreme in mobilnih operaterjev, s katero bi bilo mogoče vsaj 

deloma upravičiti neomejen dostop do multimedijskih vsebin na spletu in njihovo 

nepooblaščeno kopiranje. Menart (Priloga 2) tudi meni, da bi bilo v okviru zakona potrebno 

razširiti dovoljene načine uporabe zaščitenih avtorskih del, ki so v skladu z načelom vestnosti 

in poštenja, obenem pa bi bilo nujno zagotoviti učinkovite instrumente za sankcioniranje 

zlorab, ki bi ustrezali zahtevam v praksi, in zanesljive ter neodvisne nadzorne mehanizme. 

Lehman (2005) meni, da bi bilo mogoče zmanjšati odvečne družbene stroške z vzpostavitvijo 

centralnega registra zaščitenih del in vidi eno izmed rešitev tudi v kratkotrajnem proti plačilu 

obnovljivem varstvu avtorskih pravic, ki bi ščitilo zgolj dela, od katerih imetniki pričakujejo 

ekonomsko korist. Smiselni pa se zdijo tudi vložki v izobraževanje in ozaveščanje javnosti o 

pomenu avtorskih pravic, ki bi lahko dolgoročno vzpostavili nova, bolj relevantna in 

pravičnejša razmerja v svetovni glasbeni industriji. 
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Transkripcija intervjuja z Leo Hedžet 

Lea Hedžet, glasbena urednica 

Radio Koper-Capodistria 

Ulica OF 15, 6000 Koper

Kakšen je vaš pogled na avtorsko zakonodajo in 

kakšen je po vašem mnenju pomen, ki ga ima 

le-ta za glasbeno industrijo? 

Avtorska zakonodaja je zelo pomembna za zaščito 

avtorskih pravic, ne vem pa, če je zelo pomembna 

za glasbeno industrijo, glede na to, da morajo 

založbe plačevati avtorskim agencijam pravice za 

vsak izid. Po drugi strani pa naj bi nekaj pridobile z 

zaščito malih avtorskih pravic, ki ščitijo založbe in 

izvajalce. Predvsem pa zakonodaja zagotavlja nek 

red v glasbeni industriji … 

Kakšna sta pomen in vloga vaše organizacije v 

glasbeni industriji? 

Zelo velika, ker lahko skozi program promovira 

izdelke glasbene industrije, po drugi strani pa tudi 

producira izdelke glasbene industrije, po tretji pa je 

celo sama s svojo ZKP del glasbene industrije. 

Katere obveznosti nalaga avtorska zakonodaja 

vaši organizaciji in katere pravice uživate na 

podlagi te zakonodaje? 

Obveznosti so zelo velike, ker moramo podajati 

avtorskim agencijam sezname vseh predvajanih del, 

za kar seveda tudi plačujemo. Zaenkrat je plačilo 

dogovorjeno v obliki pavšala, ki je tako velik, da ni 

skrbi, da bi kaj premalo plačali; in v bistvu smo 

edini, ki izpolnjujemo obveznosti, ker razne 

regionalne in lokalne postaje teh obveznosti ne 

izpolnjujejo. 

Plačuje se torej pavšal? 

Ja. Zaenkrat RTV Slovenija za predvajano glasbo 

plačuje letni pavšal. Nekatere govorne vsebine pa 

imajo posebne zahteve. To so avtorski teksti 

(romani, dramska dela itn). Za ta avtorska dela se 

avtorjem izplačuje vsako predvajanje posebej ali 

kot je zapisano v pogodbi. Posebej se plačujejo 

avtorska nadomestila tudi za glasbo, ki je naročena 

za kakšne posebne ali izjemne priložnosti. V teh 

primerih RTV Slovenija odkupi pravice (ne vedno, 

odvisno od pogodbe z avtorjem). Za tekste pa 

mislim, da skrbi druga avtorska agencija. 

Za tekste skrbi AAS. 

Ja, je posebna avtorska agencija in tam so zadeve 

malo drugačne, npr. načini, kako se lahko uporablja 

citat itn. Vse to določa avtorska zakonodaja in je 

znotraj njenih okvirjev malo manevrskega prostora. 

Da bi pa mi uživali kakšne posebne pravice na 

podlagi te zakonodaje, pa mislim, da jih ne. Mislim, 

da so pravice za vse enake (op. p.: na pravice 

RTV-organizacij se nanaša 4. oddelek 5. poglavja 

ZASP, ki govori o sorodnih pravicah; pravice 

RTV-organizacij se nanašajo na radiodifuzno 

oddajanje in retransmisijo ter na pravice, ki jih 

imajo RTV-organizacije v zvezi s svojimi 

vsebinami, in so za vse RTV-organizacije enake). 

V zameno za plačilo lahko predvajate glasbene 

vsebine.  

Vse tisto, kar je dano na trg, lahko predvajamo, če 

ni kakšne izrecne odredbe, prepovedi ali česa 

podobnega. Avtorji, ki niso člani avtorske agencije, 

si morajo sami urejati te stvari. Mi kot ustanova tu 

ne uživamo nič več pravic kot kakšna druga 

radijska postaja, ki ravno tako vrti glasbo in ne 

plačuje svojih obveznosti. Tako ne vem, ali imamo 

kakšne posebne pravice. Edino za naše posnetke naj 

ne bi plačevali malih avtorskih pravic, pa še to 

mislim, da zaenkrat ni urejeno. Za male avtorske 

pravice, torej pravice izvajalcev in založb 

fonogramov (op. p.: v Sloveniji se izraz založba 

pogosto uporablja za proizvajalca fonogramov, kar 

ni povsem primerno, vendar je logična posledica 
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tega, da so ustanovitelji mnogih večjih slovenskih 

založb prav proizvajalci fonogramov), skrbi 

agencija IPF. In glede na to, da smo dostikrat 

avtorji posnetkov in da so tudi pri naši založbi izšli, 

bi dejansko, če bi druge radijske postaje kaj 

plačevale, od tega morali še nekaj iztržiti, pa za 

enkrat mislim, da še ne. 

Še ne? 

Mislim, da še ne, da so stvari še nedorečene in 

dokler ne bodo urejene, tudi mi ne bomo od tega 

nič imeli, čeprav IPF že vsem – od lokalov, 

frizerskih salonov in trgovin do vsega, kjer se vrti 

glasba, tudi zgolj preko radia – izstavlja račune za 

male avtorske pravice.  

Se pravi tudi ZKP RTV Slovenija ne prejema 

vseh nadomestil, ki ji pripadajo? 

Do lani ali predlani, mislim, še ni. Bilo bi potrebno 

vprašati Mojco Menart, kako je s tem. Lahko da je 

že prišlo do kakšnih sprememb. Odkar je Mojca 

Menart prevzela založbo, se zelo zavzema za te 

stvari, zelo celovito gleda na stvar in poskuša 

urediti nepravilnosti na tem področju Mogoče ji je 

že kaj uspelo. Med drugim se zavzema tudi za to, 

da se naših posnetkov ne daje na splet, ker potem 

hitro preidejo v last kogarkoli. 

Opredeljevanje pravic in obveznosti je zaradi 

vrste dejavnikov pogosto mnogo lažje kot je 

njihovo uresničevanje. Kako njihovo 

uresničevanje zagotavlja vaša organizacija? 

Mi zagotavljamo to z beleženjem vsega, kar gre v 

eter. Včasih smo sezname predvajanih del tipkali in 

kopije pošiljali na agencije. Danes računalniški 

programi zagotavljajo možnost, da sproti beležijo 

vse, kar gre določen dan v eter in elektronski zapis 

samodejno pošljejo na avtorsko agencijo. 

Se pravi … Katerim agencijam torej pošiljate 

sezname predvajanih del? 

SAZAS-u in IPF-u. Ker že kar nekaj let nimamo 

takega dramskega programa, da bi imeli radijske 

igre ali dramske tekste ali prozo ali poezijo. Tega v 

zadnjih letih na Radiu Koper ni. Za to bi tako ali 

drugače morali vsakokrat odkupiti pravico. 

Skratka, enkrat mesečno se pošilja program in 

na podlagi tega se plača tudi pavšalni znesek?  

Do nedavnega je bilo tako, da je kompletni RTV 

Slovenija plačal velik pavšal. Znotraj RTV 

Slovenija je potem narejen ključ, po katerem je 

urejena razdelitev na TV Slovenija, Radio 

Slovenija, Radio Koper, Radio Maribor itn. Kljub 

temu pride včasih do kakšnih dodatnih zapletov … 

Dogajali so se v italijanskem programu. Pred leti 

naša avtorska agencija (jugoslovanska) ni delovala 

dobro ter ažurno in tako smo v italijanskem 

programu vrteli kakega italijanskega avtorja, ki je 

za to vedel, vendar po dveh letih še ni dobil 

nobenega podatka o tem, kaj šele, da bi dobil 

izplačilo. Naša avtorska agencija mora namreč 

sporočiti vsem tujim avtorskim agencijam, koliko 

se je na območju RS vrtela glasba, za katero ščitijo 

pravice. Italijanska agencija je SIAE, nemška pa 

GEMA. SAZAS mora torej poslati tujim agencijam 

poročilo o predvajanju njihovih članov na ozemlju 

RS in to tudi plačati. Vem, da do nedavnega to ni 

bilo ravno ažurno. 

Mislite. da je na to vplivalo tudi dejstvo, da je bil 

SAZAS pred kratkim tarča negativne medijske 

pozornosti? Mogoče je namreč zaslediti, da je v 

zadnjem času malo boljše. 

To bi bilo potrebno vprašati izvajalce. Vem samo, 

da sem v letih, ko sem skrbela za to, velikokrat 

dobivala telefonske pozive od raznih slovenskih 

izvajalcev, če lahko izvejo, koliko in kaj smo na 

Radiu Koper vrteli, ker se jim je čudno zdelo, da 

niso dobili nič izplačano (op. p.: razlikovati 

moramo med glasbenim izvajalcem in glasbenim 

avtorjem. Na tem mestu se navedbe intervjuvane 

verjetno nanašajo na glasbene avtorje, saj SAZAS 

ščiti pravice avtorjev. Pravice izvajalcev ščiti IPF, 

ki je bolj aktiven šele v zadnjih letih. Mogoče je, da 

je bila RTV Slovenija tarča napadov izvajalcev, 

vendar so bili ti napadi posledica slabega 

poznavanja pristojnosti obeh omenjenih 

organizacij). SAZAS je menda imel svoj ključ, po 

katerem je delil avtorske honorarje: npr. najbolj 

predvajanim trikratno vsoto in najmanj predvajanim 

nič. (op. p.: besedna zveza "trikratna vsota" je samo 

ponazoritev in ne dejanska vrednost). 

Kje in zakaj se pri uresničevanju obveznosti in 

pravic, ki jih nalaga avtorska zakonodaja, 

najpogosteje pojavljajo težave? 

Kadar slučajno uvrstimo v program avtorja, ki ni 

član KO in ima ta nato svoje zahteve, ali kadar se 

zgodi, da kakšna stvar uide našemu nadzoru. Kar je 

računalniško vodeno, se namreč avtomatično 

zabeleži, tu in tam pa pride v studio gost in prinese 

svojo ploščo ali izrazi posebno glasbeno željo. Tako 
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včasih uide kakšna skladba, ki ni niti zapisana. Če 

jo avtor sliši ter ugotovi, da predvajanje ni bilo 

registrirano, se včasih pritoži. Je pa še ena vrsta 

težav. Ko se je programe še tipkalo, so bili pri 

vsakem delu napisani trije avtorji: avtor besedila, 

avtor glasbe in avtor aranžmaja. Zapisani so morali 

biti po točno določenem vrstnem redu, da se je 

vedelo, kateri je avtor glasbe, kateri besedila in 

aranžmaja. Za določene podatke pa se je 

uporabljalo celo kode ali šifre. Pri zdajšnji industriji 

ni več teh kod, ni več časa in tudi v računalniški 

program največkrat nista vnesena niti dva avtorja, 

ampak samo eden. Glede na potek bi morala 

avtorska agencija skrbeti za točnost podatkov. 

Mislim, da z računalniški programi to dandanes ne 

bi smel biti problem. Zgodi se namreč, da se oglasi 

avtor, ki je slišal priredbo svoje skladbe in ni dobil 

izplačila. Izkaže se, da je dobival avtor priredbe 

nadomestilo za predvajanje dela namesto pravega 

avtorja. V bistvu, vsaj jaz tako vidim, bi morala 

imeti avtorska agencija pregled nad tem, kdo so 

avtorji skladbe in kako so razdeljene njihove vloge. 

Drugo težavo vidim v tem, da se pri nas po mojem 

mnenju preveč plačuje avtorjem aranžmajev. To je 

sicer interna stvar pravilnika SAZAS-a vendar 

menim, da avtor aranžmaja ni avtor. Mnogi tako 

zlorabljajo stare uspešnice, za katere je znano, da 

bodo šle vedno dobro v promet. Malo jih 

spremenijo ali posodobijo, dodajo podpis in 

prejemajo avtorska nadomestila namesto pravih 

avtorjev. Te uspešnice ne bi bile niti v njihovi 

priredbi nikoli hit, če ne bi pravi avtorji skladbe 

naredil dobre! V Nemčiji se sploh ne priznava 

avtorstva za priredbo, razen če avtor prizna, da je 

nekdo resnično naredil nekaj svojega na njegovem 

delu, vendar mora to priznati avtor! Avtor mora 

podati mnenje, ali je to res novo avtorsko delo ali 

ne. Šele takrat, ko to avtor dovoli, se lahko za 

prirejeno avtorsko delo prizna aranžma. Menim, da 

je edino tako tudi prav. Aranžma ni avtorsko delo! 

V tujini aranžma ni priznan kot avtorsko delo? 

Ne povsod. Ne vem natančno, kje je in kje ni, 

ampak nekateri naši glasbeniki si polnijo žepe z 

aranžmaji. Aranžma je način, kako instrumentiraš 

glasbo, medtem ko je priredba predelava skladbe: 

skladatelj vzame za osnovo motiv in iz njega naredi 

novo skladbo. Šele za to bi se smelo zahtevati 

avtorske pravice. Aranžma je podoben obrtniškemu 

delu. Podobno kot najem glasbenikov, ki zaigrajo 

avtorsko delo ob snemanju plošče. Oni nimajo 

avtorskih pravic. Isto velja za nekoga, ki je delal 

aranžma. Avtor ali založba ga najameta in plačata 

za priredbo že obstoječega avtorskega dela, vendar 

to ni novo avtorsko delo. To je obrtniško delo. 

Tukaj vidim zaplet. 

Kako se v vaši organizaciji odraža vpliv 

interneta in kakšne posledice ima na 

uresničevanje avtorske zakonodaje? 

Internet ima za našo organizacijo nekaj plusov in 

tudi nekaj minusov. Naša organizacija namreč 

uporablja splet in internet tudi zato, da promovira 

naše oddaje. Imamo svoj portal, na katerem si lahko 

naši poslušalci oz. gledalci kadarkoli še enkrat 

pogledajo naše vsebine. Imamo tudi svoj arhiv, ki 

omogoča ogled naših vsebin s 14-dnevnim 

zamikom. To je velik plus, ker močno širi 

potencialno občinstvo. Odkar imamo program 

online na spletu, imamo tudi poslušalce v Ameriki 

in v Avstraliji. Kjerkoli po celem svetu. Pred tem je 

bil domet Radia Koper le po Primorski in malo 

naprej od Ljubljane, predvsem na zahod. (V avtu 

sem lahko radio poslušala nekje do Celja, ko sem 

šla na Gorenjsko pa nekje do Kranja, v Ljubljani 

skoraj povsod, z izjemo nekaj težje dostopnih 

mest). Zdaj pa lahko preko spleta vsak posluša 

Radio Koper, če želi. To je velika prednost. 

Negativna plat interneta pa je, da je mogoče zdaj 

oddaje kopirati, shraniti, arhivirati in tudi zlorabiti. 

Seveda je ob tem v nevarnosti tudi avtorstvo. 

Avtorji praktično izgubijo vse. 

Avtorji tu lahko izgubijo. Dejansko je morda 

potrebno samo vzpostaviti določen red, vendar se 

tega na spletu ne da, ker ne poznamo učinkovite 

zaščite s katero bi zmogli zagotoviti varstvo, možno 

je samo z zakonodajo vplivati, kot zdaj poskušajo, 

da se davek vračuna v ceno računalnikov in se na ta 

način obračunava avtorstvo.  

Edino na ta način? 

Tako kot so poskušali takrat, ko se je razširilo 

presnemavanje CD-jev in videokaset. Ob nakupu 

praznega CD-ja ali prazne videokasete je bil nekaj 

časa v ceno vštet del, ki je šel direktno v avtorsko 

agencijo. 

Kako pa je po vašem mnenju s 

transparentnostjo finančnih zahtev, ki jih nalaga 

avtorska zakonodaja? Je udeležencem glasbene 
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industrije jasno, koliko znašajo nadomestila za 

uporabo glasbenih del in na podlagi katerih 

pravic so utemeljena? 

Založbe, KO oz. avtorske agencije so dolžne 

poznati zakon, prav tako pa je v interesu avtorjev, 

da se z njim seznanijo. Zakon je napisan in vsak ga 

lahko kadarkoli prebere. Čim je tu zakonodaja, jo je 

potrebno upoštevati in ta določa, da mora biti vsako 

avtorsko delo zaščiteno. Vendar zakon ne nalaga 

finančnih zahtev, te določajo avtorske agencije, 

zato pri zakonodaji ne moremo govoriti o problemu 

s transparentnostjo. Kako pa si avtorske agencije 

interpretirajo zakon, kakšni so njihovi interni 

pravilniki in kako je s transparentnostjo njihovega 

poslovanja, to je drugi problem. Vsakemu, ki 

pristopi v KO, je v interesu, da si pravilnike prebere 

in navsezadnje bi moral imeti vsak tudi pravico 

vplivati na to, kako je urejeno poslovanje. Kolikor 

mi je znano, obstajajo instrumenti, ki članom KO 

omogočajo sodelovanje pri odločanju. Vendar je 

dejstvo, da je interesov nešteto. Toliko kot je 

članov, toliko je interesov. Ampak dejstvo je tudi, 

da so finančne zahteve transparentne, ker so javno 

objavljene. Večji je problem s transparentnostjo 

razdelitve finančnih sredstev znotraj KO, vendar to 

ni več stvar RTV Slovenija. RTV Slovenija je samo 

dolžan plačati določeno ceno. Mislim, da je 

problem tudi, da so začeli zaračunavati celo 

frizerskim salonom. Po mojem so tudi s ceno 

pretiravali. Na splošno mislim, da pretiravajo. To 

tržišče je majhno, zato na njem ni mogoče zaslužiti 

toliko kot v večji državi. Sploh pa ne na račun 

malih uporabnikov, če nočeš, da ljudje zasovražijo 

glasbo. Če predpostavimo, da je vsaj ena tretjina 

populacije ali lastnikov lokalov (bifejev, trgovin, 

salonov … ), v njih zaposlenih ali pa vsaj vanje 

hodijo, je to pretiravanje. Že tako plačujejo 

najemnino za lokal, stroške obratovanja, davke, 

nadomestila za uporabo avtorskih del, zdaj pa 

morajo plačevati še nadomestila izvajalcem! Kar se 

pa transparentnosti tiče, pa mislim, da so zahteve 

transparentne, saj jih objavljajo in pošiljajo. Kaj pa 

s tem denarjem delajo KO, ne vem. To pa ni več 

problem RTV Slovenija. 

V literaturi je mogoče zaslediti, da bo potrebno 

avtorsko zakonodajo v prihodnosti prenoviti, saj 

tehnološki razvoj nalaga zahteve po 

spremembah in dopolnitvi obstoječih pravic. Kje 

se po vašem mnenju avtorska zakonodaja 

trenutno kaže kot pomanjkljiva? 

Na tem mestu je treba vedeti, kaj je v zakonu in 

česa ni, oz. katere stvari nam nalagajo avtorske 

agencije in katere zakonodaja. Ene stvari smo 

namreč primorani početi po nalogu avtorskih 

agencij, druge po nalogu zakonodaje. Avtorske 

agencije se sicer sklicujejo na zakon pri svojih 

zahtevah, ampak zahteve postavljajo avtorske 

agencije. Mislim, da je zakon vedno dovolj splošen, 

da njegova interpretacija omogoča manevrski 

prostor pri postavljanju zahtev. Žal ne vem točno, 

kje zahteve zakona mejijo na zahteve avtorskih 

agencij. Bilo bi pa potrebno pogledati zakone 

tehnološko bolj naprednih držav, kako so 

pomanjkljivosti odpravile v svoji zakonodaji. V 

zvezi s tehnološkim razvojem, pa naj povem, da 

zakonodaja jasno narekuje, da mora biti avtorsko 

delo zaščiteno in da je za vsako rabo, naj bo 

kakršnakoli, potrebno plačati avtorsko nadomestilo. 

Ni rečeno, da internet ni vključen. Mislim, da ni 

potrebno spreminjati zakonodaje, temveč se morajo 

avtorske agencije zavzeti za to, da bo med avtorska 

nadomestila vključena tudi internetna raba. Zakon 

namreč nalaga, da mora biti nadomestilo plačano za 

vsako uporabo, tudi internetno. Dosegli so, da 

plačujejo nadomestila radijske in TV-postaje, kako 

bodo dosegli, da bodo upravičenci prejeli 

nadomestila tudi z interneta, mislim, da ni več stvar 

zakonodaje. Splačalo bi se podrobneje pogledati 

zakon. Jaz ga v celoti nisem prebrala, ker sem 

znanje pridobila s pomočjo predavanj. Moja skrb za 

avtorske pravice je obsegala predvsem urejanje 

administrativnih formalnosti. Ko sem naletela na 

različne pritožbe od izvajalcev, sem se nekoliko 

bolj poglabljala v to področje. Gre za nevarno 

področje, saj do kršitev avtorskih pravic pride 

mimogrede. Kadar na spletu promoviramo kako 

oddajo, moramo poleg same oddaje vedno preveriti 

tudi vir fotografij in besedila, saj se rado zgodi, da 

se v informacijski poplavi zgodi napaka. Menim, da 

je zakon osnova. Pred zakonom imajo vsi ljudje 

enake pravice, na kakšen način se bodo uveljavljale, 

je druga zgodba. 

Torej v bistvo bi lahko rekli, da je avtorska 

zakonodaja urejena? 

Upam. Ne vem. Mislim, da je zakon osnova, je pa 

še veliko nepojasnjenih vprašanj in problemov. Že 
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to, da avtor objavi dela na spletu, pomeni, da se z 

objavo nečemu odpoveduje. Je pa še druga plat. Po 

eni strani so izvajalci radi na spletu, zato da jih več 

ljudi spozna, po drugi strani bi pa radi od tega tudi 

kaj imeli. Nasprotujoče pa je to, da objava na spletu 

zmanjšuje možnost za nakup CD-ja. CD je pa tisti, 

pri katerem je še mogoče kaj zaslužiti. Tukaj bo 

potrebno bolj kot zakone spremeniti način, kako 

avtorjem sploh zagotoviti delež oz. prodaja ne bo 

več vir njihovega zaslužka. 

Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da 

bi izboljšali delovanje sistema, ki zagotavlja 

uresničevanje avtorske zakonodaje? 

Na to vprašanje sem že odgovorila. Dejansko je 

odvisno od KO in avtorskih agencij. Te namreč 

določajo ključe, po katerih sistem deluje. Določajo 

tarife za resno glasbo, jazz, zabavno glasbo … Te je 

zelo različno. Zelo različna je tudi ureditev v 

Nemčiji, Italiji, Španiji ali Sloveniji. Gre za 

odločitev organizacije in še bolj članstva, ki bi 

moralo biti organizirano tako, da bi bilo zastopanih 

čim več interesov. 

Kakšen bo po vašem mnenju razvoj dogodkov v 

prihodnosti? Katere spremembe se obetajo za 

glasbeno industrijo in kako se bo po vašem 

mnenju tem spremembam prilagajala avtorska 

zakonodaja? Kaj bo to pomenilo za vašo 

organizacijo? 

Za razvoj dogodkov v prihodnosti se ve, kakšen bo. 

Vedno več posnetkov bo na spletu, bolj bodo 

dosegljivi in, kar zadeva glasbo, upam in želim, da 

bi spet pridobivali na vrednosti koncerti v živo. Da 

bi glasba dejansko bila vrednotena po tistem, kar 

doseže v živo, čeprav je na spletu vse dosegljivo, to 

ni to poseben doživljaj. Splet je uporaben bolj za to, 

da se glasba uporablja kot background oz. kot 

informacija, kaj kdo počne po svetu. Se pravi, da 

glasbena industrija po mojem zamira, čeprav ne v 

celoti. V bistvu bo zamenjala medij. Glasbena 

industrija ne bo več vir zaslužka. Založbe bodo 

zamrle oz. bodo mogoče začele izdelovati izdelke z 

zbirateljsko vrednostjo. Ne bo pa izumrla cela 

glasbena industrija, ampak samo fonogrami, saj 

snemalo se bo, zabeležilo se bo pač na neki disk, s 

katerega se bo potem lahko neomejeno širilo po 

vsem svetu. Glasbena industrija bo morala del 

svojega deleža zahtevati od spletnih ponudnikov oz. 

proizvajalcev računalniške opreme in se deloma 

napajati tudi s tem. Avtorske zakonodaje ni treba 

spreminjati. Tukaj ne gre za zakonodajo, ker spleta 

ni mogoče nadzirati, saj je že davno ušel vsem 

nadzorom, zato nima smisla posegati na tak način. 

Zakonodaja je jasna, kako jo uresničevati, pa je 

deloma prepuščeno iznajdljivosti in deloma 

dogovoru avtorskih agencij. Za Radio Koper (ali 

RTV Slovenija) pa to ne bo prav dosti pomenilo, 

ker pač skušamo izrabiti tudi ta medij v svoj prid, 

ker nimamo samo glasbenih vsebin, temveč tudi 

nekaj lastne produkcije. Ta s svojimi vsebinami 

marsikoga zanima in RTV Slovenija preko spleta 

doseže več ljudi. Po drugi strani pa se bo morda 

delež zaslužka od spleta in računalniške industrije 

prelil tudi v glasbeno industrijo. Navsezadnje bi 

lahko tudi RTV Slovenija dobil delež glede na to, 

da opravlja tudi založniško dejavnost. Če se bodo v 

prihodnosti stvari tako uredile, da se bo določen 

odstotek prelil v avtorske pravice in določen 

odstotek v izvajalske pravice, potem bo delež 

pripadal tudi RTV Slovenija kot proizvajalcu, na 

podlagi naše produkcije, ki jo delamo in imamo 

zanjo odkupljene tudi avtorske pravice. Če gledamo 

celoten RTV Slovenija, je to večja zgodba. Ampak 

kar zadeva TV in radio bodo zadeve ostale precej 

nespremenjene. Mi uporabljamo splet tudi v 

reklamne namene, da dosežemo z našimi oddajami 

več ljudi. Kar zadeva založbo, pa to pomeni, da 

verjetno ne bo več delala tega, kar trenutno počne. 

Bolj bo skrbela za spletne vsebine oz. bo naše 

izdelke plasirala na spletu; namesto na CD-jih, ki so 

nastajali v glavnem iz naše produkcije, ali naših 

posnetkov.
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Transkripcija intervjuja z Mojco Menart 

Mojca Menart, vodja založniške dejavnosti 

ZKP RTV Slovenija 

Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Kakšen je vaš pogled na avtorsko zakonodajo in 

kakšen je po vašem mnenju pomen, ki ga ima le-

ta za glasbeno industrijo? 

Evropska avtorska zakonodaja se načeloma zelo 

razlikuje od ameriške. Povsod po Evropi in tudi v 

Sloveniji poznamo kolektivno zaščito, medtem ko 

je v Ameriki ta individualna. Poleg tega menim, da 

skuša evropska avtorska zakonodaja v kombinaciji 

z medijsko z raznimi mehanizmi ščititi tudi 

kulturno raznovrstnost. V Sloveniji gre za 

kombinacijo zakonodaj, ki gotovo ima vpliv na 

industrijo. V svetu se sicer uporablja termin culture 

industries. V kulturno industrijo Francozi 

vključujejo knjige, filme in filmsko produkcijo, 

glasbo in glasbeno produkcijo … založništvo vseh 

vrst. Vse, kar je na nek način tržno blago, hkrati pa 

je predvsem kulturna dobrina. V Sloveniji, pri tako 

majhnem trgu in pri majhnem jeziku, pa niti 

mehanizmi ne funkcionirajo na isti način, niti 

zakonodaja ni te vrste driver kot v 

petdesetmilijonski državi. Zato imamo v Sloveniji 

vedno težave, tudi ko predpisujemo zakone na 

drugih področjih. Zakonodaja dvomilijonske države 

na kateremkoli področju drugače deluje, kot v 

večjem okolju. 

Menite, da avtorska zakonodaja v Sloveniji ima 

vpliv ali ga nima? 

Vsekakor ga ima. Bom kar zelo konkretna. S 

principom in filozofijo zakona ni popolnoma nič 

narobe. Zakon določa, da se stanovskemu združenju 

imetnikov pravic, ki se izkaže za reprezentativno 

(vključuje dovolj veliko število imetnikov pravic in 

se izkazuje z dovolj velikim številom mednarodnih 

pogodb), preko parlamenta podeli koncesijo. Na 

načelni ravni zakon določa, da je od tod naprej 

stanovsko združenje imetnikov neodtujljivih pravic 

tisto, ki odloča, kako bo zagotavljalo financiranje in 

delitev sredstev med svoje člane. Gre torej za zelo 

demokratičen zakon, ki predvideva tudi zelo visok 

demokratičen standard. Ampak ta predvideva tudi, 

da so vsi igralci na trgu oz. vsaj tisti, ki jim ta 

standard zagotavlja avtorske pravice, člani tega 

stanovskega združenja in da je to kar najbolj 

pravično. 

Da so torej vsi interesi upoštevani. 

Da so interesi upoštevani, da je zastopstvo članov 

pravično in da je pravičnost enako visoko na 

moralno-etični lestvici, kot to predvideva 

demokratični standard. V Sloveniji pa, na žalost, 

kot se je zadnja leta izkazalo, ni tako. Če 

potegnemo vzporednico z realnim stanjem v državi, 

lahko namreč vidimo, da so moralno-etični 

standardi zelo nizki, zato ni nič čudnega, da imamo 

zadnje čase z različnih vidikov veliko težav s 

SAZAS-om. Pravzaprav ni to nič čudnega, saj je 

SAZAS samo ena od refleksij te družbe brez pravih 

okvirjev, kjer ne veljajo niti osnovna načela 

demokracije. SAZAS je samo eden od njenih 

reprezentantov. Je samo eden od pokazateljev. 

Kakšna sta pomen in vloga vaše organizacije v 

glasbeni industriji? 

RTV Slovenija je raznovrsten nacionalni medij, ki 

vsebuje veliko število nacionalnih, regionalnih in 

manjšinskih radijskih ter TV-programov, ima svoj 

portal, svoje založništvo in v sklopu javnega zavoda 

tudi oddajnike ter zveze. Če boste vprašali 

revizijske hiše ali računsko sodišče, je RTV 

Slovenija ena od hiš, ki se mora ravnati po največ 

različnih zakonodajah, kar je zelo kompleksno. 

Zaradi tega ima naš nacionalni servis precej 
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drugačne naloge, kot bi jih imel, če bi ga postavili v 

veliko državo, česar velikokrat niti ustanovitelj in 

svetniki ne razumejo. Biti moramo produkcijska 

hiša (na področju glasbe npr. skušamo z razpisi, 

odkupi in izdajami, prispevati k podpiranju domače 

glasbene produkcije) in smo hkrati največji plačnik 

in zavezanec KO (na eni strani SAZAS-u, ki ščiti 

avtorje, in na drugi IPF-u, ki ščiti izvajalce in 

založnike). Poleg tega smo kot velik producent 

avdio in avdiovizualnih del ter lastnik fonogramov, 

tudi upravičenec. Seveda v razmerju 1 : 20, mnogo 

več plačujemo. Hkrati imamo celo paleto radijskih 

in TV-programov. Če pogledamo ZRTVS, ki 

opredeljuje katere so naloge javne službe in kaj je 

obravnavano kot tržna dejavnost, se zdi marsikdaj 

kontradiktoren. ZKP RTV Slovenija kot hišni 

založnik izdaja hišne projekte oz. projekte v 

sodelovanju z uredništvi: z Valom 202 večino 

glasbenih izdaj rocka in popa, resno glasbo v 

glavnem s programom Ars, nekaj s 1. programom 

Radia Slovenija, kakšen projekt na leto pa tudi s 

kolegi iz Kopra in iz Maribora. Ker je založništvo 

opredeljeno v zakonu kot tržna dejavnost, se ZKP 

RTV Slovenija iz RTV-prispevka ne financira 

(seveda pa ne plačujemo posnetkov uredništvom, če 

jih naredijo, ampak se od masterja naprej 

ukvarjamo z izdajo in promocijo), hkrati pa nas 

ZOIP, torej zakon, ki določa število izvodov, ki 

smo jih obvezani dati v NUK, absolutno povsod 

obravnava kot osebo javnega prava. To pomeni, da 

damo od vsake izdaje 16 izvodov, medtem ko dajo 

vsi drugi slovenski založniki 4 izvode. 16 izvodov 

CD-ja Val 012 ali Val 011 damo v NUK in ta jih 

posreduje v regionalne knjižnice. Prav tako vse 

produkcije ne posredujemo samo hišnim arhivom v 

Kopru, Mariboru, Lendavi in Ljubljani, ampak tudi 

radijskim postajam posebnega pomena. Tudi če so 

posnetki izdani komercialno, jih vedno 

posredujemo tudi njim. Se pravi na ta način 

spodbujamo glasbeno kulturo. Seveda je stvar 

urednikov, kaj predvajajo. Omogočimo jim bolj 

raznovrstne programe, če imajo za to interes. 

Če se osredotočiva predvsem na založniško 

dejavnost, me zanima, katere so obveznosti, ki 

jih avtorska zakonodaja nalaga vaši založbi in 

katere pravice uživate na podlagi te zakonodaje. 

Če govoriva o obveznostih do avtorjev glasbe in 

besedil za to glasbo (avtorji glasbenih del), smo kot 

založnik, če želimo sploh izdajati avtorska dela na 

nosilcih zvoka in slike, dolžni imeti sklenjeno in 

podpisano pogodbo za fonografsko industrijo s 

SAZAS-om. Na podlagi te pogodbe moramo ob 

vsaki izdaji prijaviti dela, ki so na fonogramu, z 

vsemi podatki: avtor glasbe, avtor besedila, 

minutaža, koda iz založniškega kataloga, naklada in 

cena. Ker smo velik založnik in imamo nekaj deset 

izdaj vsako leto, plačujemo avtorska nadomestila v 

odstotkih od veleprodajne cene posameznega 

izvoda. Po pogodbi za fonografsko industrijo 

moramo plačati odstotek od vsakega prodanega in 

tudi podarjenega izvoda. Smatra se, da gre v 

promocijo samo 30 izvodov, pri velikih nakladah 

maksimalno 50, pri katerih se ne obračuna 

avtorskega honorarja. Tudi v primeru, da izdamo 

brezplačno promocijsko ploščo, kar ni redkost, smo 

zavezani k plačilu. Pogosto v sodelovanju z 

uredništvi izdamo kakšno popolnoma promocijsko 

izdajo, ki je ni v trgovini. Zadnji tak primer je bil v 

sodelovanju z oddajo Moja Slovenija. V oddaji 

nastopa bend in smo izbrali najlepše zimzelene 

skladbe ter za gledalce, ki pridejo v oddajo in 

navijajo, v sodelovanju z oddajo izdali brezplačno 

promocijsko ploščo. Kljub temu moramo plačati 

10 % od vsakega izvoda, kot bi bila veleprodajna 

cena plošče 5,05 EUR. Plačamo torej 10 % za 

celotno naklado oz. minimalni avtorski honorar (op. 

p.: navedene so približne vrednosti). Zavezani smo 

k rednemu pošiljanju poročil o posamični izdaji in k 

polletnemu pošiljanju poročil o izdajah in ponatisih 

skupno, pri čemer SAZAS-u plačujemo mesečni 

pavšal. Po prijavi vsake izdaje od njih prejmemo 

obseg zaščitenega in nezaščitenega repertoarja – pri 

klasični glasbi, ki jo izdamo v sodelovanju s 

programom Ars, se namreč pogosto zgodi, da je od 

avtorjeve smrti minilo že več kot 70 let. Za 

Chopinov recital, ki smo ga izdali pred kratkim, 

vemo, da ne sodi več na seznam zaščitenih del. Pri 

taki izdaj zato ni avtorskih upravičencev. SAZAS-u 

moramo pošiljati tudi redna poročila o prodaji. Na 

podlagi teh nam SAZAS naredi polletni obračun. 

Če se izkaže, da smo imeli večjo prodajo, kot smo z 

mesečnimi pavšali plačali pravic, potem dobimo 

poračun in moramo dodatno plačati, v nasprotnem 

primeru pa nam zmanjšajo mesečni pavšal. 

Trenutno znaša pavšal približno 3000 EUR na 

mesec. Sledi poračun za založbo, kajti edino pri 
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založništvu se plačuje avtorska nadomestila glede 

na prodajo. RTV Slovenija kot medijska hiša ima 

ločeno pogodbo. Tam so ponderji drugačni in RTV 

Slovenija ter SAZAS se v zvezi s problematiko tarif 

pogajata že nekaj let. Na drugi strani je IPF, ki ščiti 

izvajalce in založnike – lastnike fonogramov, kjer 

smo upravičenci do nadomestil od komercialno 

predvajanih fonogramov, ki jih plačujejo medijske 

hiše, radii, TV-ji itn. Ti se delijo po obračunu: 20 % 

gre za stroške; 40 % izvajalcem in 40 % lastnikom 

fonogramov, in na tem deleži smo upravičenec pri 

delitvi nadomestil. IPF-u smo dolžni ob vsaki izdaji 

posredovati podatke o fonogramu in izvedbah na 

njem. Poleg tega obstajata še dve KO. Ena je AIPA 

za avdiovizualna dela, za nas pa je pomemben še 

ZAMP, ki ščiti literarna in znanstvena dela in 

priredbe teh del. Izdali smo npr. DVD filma Dvojne 

počitnice, ki je nastal po literarni predlogi pisatelja. 

Lani smo ob stoletnici pesnice in igralke Mile 

Kačič izdali CD, na katerem ona interpretira svoje 

lastne pesmi. Torej gre za literarno ali znanstveno 

delo, ki je prirejeno. Tako izdajo moramo prijaviti 

ZAMP-u. Ta KO ščiti avtorje znanstvenih in 

literarnih del. V smislu založništva imamo na tem 

področju malo izdaj in te so tudi tako majhne, da je 

del zanje že vključen v pogodbo za celoten RTV 

Slovenija. TV-postaje vrtijo veliko število del, ki so 

nastala na osnovi literarnih del, recimo filmi na 

osnovi romanov; tudi radijske postaje vrtijo radijske 

igre in literarne nokturne. Radijski programi, vrtijo 

veliko pri ZAMP-u zaščitenih del. Založniški 

delček na tem področju je zanemarljivo majhen oz. 

bi bilo plačilo zanemarljivo v primerjavi s tistim, ki 

ga plača celoten RTV Slovenija. V primeru, da 

neka oddaja slučajno naknadno še izide, založba ni 

posebej zavezana k plačilu, ker se za tovrstne izdaje 

plačuje v okviru splošnega pavšala. Kljub temu pa 

smo dolžni delo vseeno prijaviti in ZAMP obvestiti, 

kaj smo izdali s tega področja, ter jim poslati letno 

poročilo. 

Opredeljevanje pravic in obveznosti je zaradi 

vrste dejavnikov pogosto mnogo lažje kot je 

njihovo uresničevanje. Kje in zakaj se pri 

uresničevanju teh obveznosti in pravic 

najpogosteje pojavljajo težave? 

Ne morem sodelovati na skupščinah SAZAS-a, da 

bi lahko iz prve roke pripovedovala, vendar se po 

mojih izkušnjah res zapleta pri pravičnosti tarif. Zdi 

se mi, da določanje ponderjev, ki smo mu bili priča, 

ni pravično. Sodim na podlagi feedbacka avtorjev 

in izvajalcev. Tako mi namreč pripoveduje veliko 

avtorjev, ki ne sodijo med deset najbolj 

komercialno izvajanih. Moram reči, da me srce 

boli, ko vidim, da plačujemo avtorsko nadomestilo 

za projekt Imamo dobro glasbo, ki ga nekaj let 

zapored delamo v sodelovanju z uredništvom Vala 

202. Namenjen je izključno predstavitvi in 

promociji glasbenih avtorjev in izvajalcev, pri 

katerih prodaje praktično ni. Projekt ni komercialno 

zanimiv, kaže pa raznovrstno glasbeno krajino. V 

Sloveniji namreč živi in ustvarja veliko mladih 

bendov in mladih avtorjev, od katerih nihče od ne 

bo videl niti enega centa. SAZAS ima namreč 

postavljene ponderje na tak način, da začnejo 

avtorji prejemat nadomestila šele po določenem 

številu predvajanj njihovih skladb, če ta presežejo 

precej visoko postavljen finančni prag. Še pred 

dvema letoma je namreč veljalo, da imajo skladbe, 

ki so komercialno uspešne, višjo vrednost. Če sta 

dve osebi avtorja vsak svoje skladbe in se skladba 

prvega predvaja 199-krat, skladba drugega pa 201-

krat, je skladba drugega sedemkrat več vredna kot 

skladba prvega. Pa je med njima v resnici samo dve 

predvajanji razlike. To bi se dalo po moji presoji 

čisto enostavno in pravično rešiti. 

So to dejanske številke, ali gre za ponazoritev? 

Ne vem, kako je to trenutno urejeno, ker nimam 

pravice vpogleda. Pred kratkim so bili namreč 

prisiljeni k spremembam in se je to nekoliko 

nevtraliziralo, ampak še vedno ne dovolj. Veliki 

avtorji trdijo, da sam servis, torej pobiranje in 

statistično obdelovanje podatkov, veliko stane, kar 

financirajo avtorji; in na nek način uspešen avtor 

res financira servis v večji meri kot manj uspešen, 

zato ne moreta biti obravnavana enako. Moje 

videnje tega je drugačno. Vsaka KO mora skrbeti za 

gospodaren in čim bolj učinkovit servis, zato bi bilo 

v Sloveniji smiselno, da bi vse KO imele enovit 

servis. En servis, en formular, kjer bi bili vsi 

podatki in en transparenten skupen portal. To bi 

zelo koristilo avtorjem in vsem upravičencem na 

sploh, saj bi znatno zmanjšalo stroške, kar pomeni, 

da bi upravičenci več imeli od tega. Hkrati pa bi se 

lahko stroške enakomerno razdelilo na upravičence. 

Če bi stroški na upravičenca znašali npr. 1000 EUR 

letno, bi lahko 1000 EUR letno znašala tudi 
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članarina, ki bi jo moral vsak med njimi plačati. 

Ker pa vsak ni zmožen plačati 1000 EUR, bi lahko 

rekli: dokler znesek avtorskih nadomestil od 

predvajanja del posameznega avtorja ne preseže 

1000 EUR, ta ne more dobiti izplačila oz. mora 

manjkajoči del doplačati, če hoče dobiti izplačilo. 

Od te meje dalje pa vsi enakovredno. To je recimo 

način, ki bi prispeval k pravičnosti. Tako bi imel 

tudi tisti, ki plačuje, občutek, da je njegov denar 

pravično porabljen. Zato sem uvodoma rekla, da v 

osnovi z zakonodajo ni nič narobe, ampak 

predvideva neke standarde v družbi. Zato bi v 

Sloveniji morali ohraniti močno nadzorno funkcijo 

prek neodvisne agencije, recimo Urada za 

intelektualno lastnino, ki ne bi smel biti neposredno 

državni aparat. Običajno so to neke neodvisne 

agencije, ki imajo inšpekcijsko vlogo in omogočajo 

inšpekcijski nadzor, da se lahko vsak državljan, ki 

je hkrati nosilec določene pravice, obrne na to 

neodvisno inštitucijo, ki mu pomaga pri 

uveljavljanju njegove pravice. Zadnja leta pa se 

dogaja predvsem to, da je tudi krog odvetnikov 

ugotovil, da so sodni spori na področju avtorskega 

prava zanje odlično lovišče, saj je sodna praksa na 

tem področju na majavih temeljih. Osupljivo je, 

kako malo znanja s tega področja imajo sodniki. 

Skratka, škoda. Malo je denarja, ki je namenjen 

kulturni produkciji oz. glasbeni produkciji in 

glasbeni industriji in škoda je, da se iz tega napajajo 

samo odvetniki. Tudi kadar je več pobud iz 

različnih strani, to so lahko interesna združenja, ki 

morajo plačevati, ali glasbeniki sami. Ministrstvo 

za gospodarski razvoj in tehnologijo je v zadnje pol 

leta organiziralo nekaj debat na to temo. Moralo bi 

se opredeliti, kje so težave in kaj bi bilo potrebno 

spremeniti v Zakonu o avtorski in sorodnih 

pravicah. Za t. i. fair use bi morala biti dostopnost 

avtorskih del večja, po drugi strani pa bi se morale 

zlorabe, ki smo jim priča, normalno sankcionirati. 

Danes sem končno prvič dobila e-mail, ki govori o 

tem, da različni posredniki, ki s pomočjo MP3 

pretvornika posredujejo posnetke z Youtuba in 

omogočajo nelegalno uporabo glasbe, hkrati tržijo 

te svoje portale! Se pravi služijo na tuj račun. 

Povrhu vsega sploh ni potrebno, da pride do 

prodaje. Že s tem, ko se nekomu onemogoča korist, 

pomeni, da je oškodovan. In dejstvo je, da 

predvsem portali in internet providerji blazno 

služijo. Če bi vsak doma pogledal, koliko plačuje za 

komunikacijske storitve, bi videl, da plačuje 

ogromno denarja. 

To je tudi eno izmed mojih naslednjih vprašanj. 

Kako se odraža vpliv interneta in kakšne 

posledice ima na uresničevanje avtorske 

zakonodaje v glasbeni industriji? 

Tako da se v osnovi k ustvarjalcu in producentu ne 

vrača več nič. Glavni zaslužkarji so povsod po 

svetu internet providerji in telekomi. Oni bi radi 

dobiček zase, kar je logično. Mislim pa, da so 

običajni ljudje pripravljeni plačati. Ljudje na 

splošno niso radi kradljivci in goljufi, so radi 

pošteni. Z enostavno operacijo, z enim enostavnim 

doplačilom bi se bilo mogoče rešiti iz zagate, v 

kateri se je znašla avtorska zakonodaja zaradi 

interneta. Edino možnost pravzaprav vidim, da bi 

ljudje pri mesečnemu prispevku za internet plačali 

recimo še 2 EUR več in bi imeli določen obseg 

dostopa do glasbe, za večje količine, pa bi bilo 

potrebno doplačilo, tako kot je danes pri kablaših. 

Za osnovni paket programov je nižja cena, za 

razširjeni paket pa višja. Pri glasbi bi moralo biti 

podobno. Tako zbrana sredstva bi se razdelilo KO 

in na podlagi prijavljenih del ter programov naprej 

na avtorje, izvajalce in založnike. Tu skoraj ne 

vidim druge možnosti. Danes ljudje, ki so včasih 

plačevali 10 EUR za telefon, danes mirno plačujejo 

že 30 EUR za dodatne storitve, saj je vsa industrija 

naravnana ravno k temu, da s širokopasovnim 

internetom in s sodobnimi telefoni omogoča čim 

večji in čim enostavnejši pretok. 

To je tudi eno od mojih naslednjih vprašanj, na 

katerega ste v bistvu že odgovorila. Torej, kaj bi 

bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi 

izboljšali delovanje sistema, ki zagotavlja 

uresničevanje avtorske zakonodaje? 

Delež prodaje preko digitalne distribucije je v 

Ameriki danes že višji od fizičnih nosilcev, v 

Evropi je ta delež tako pri glasbi kot pri knjigah, 

posebej kadar gre za majhne jezike, zanemarljiv. 

Prodaja preko interneta in preko digitalne 

distribucije ne predstavlja v Evropi niti 3 % in 

nikoli ne bo nadomestila fizičnih nosilcev oz. 

mnogo težje. Treba bo najti drug model in ta, ki 

sem ga prej omenila, se mi zdi sprejemljiv. Tudi 

naša založba je lani preko enega izmed digitalnih 

distributerjev približno 6.000 avdio posnetkov 
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distribuirala digitalno, tudi preko iTunesov, in razen 

dveh, ki sta imela svetovno promocijo, niso dosegli 

posebne prodaje. Za lažjo predstavo bom povedala, 

da je eden izmed dveh, posnetek predlanske 

predstavnice na Evrosongu, Maje Keuc. Track je bil 

na razpolago od tistega dne, ko je bila v polfinalu, 

in v tistem obdobju do finala, je prodaja poskočila.  

Samo takrat se je posnetek množično prenašalo 

iz spleta, drugače pa ne? 

Točno tako! Drugače pa ne. Internet omogoča, da 

Slovenci po svetu lahko zdaj poslušajo internetni 

radio. Preko interneta lahko poslušajo Radio 

Slovenija, preko interneta lahko tudi dejansko 

kupijo neko slovensko narodno glasbo, recimo 

Avsenika ali kaj podobnega, ampak to je res zelo 

zanemarljiv delež prodaje. 

Kako pa se pozna porast uporabe interneta na 

založniški dejavnosti? 

Drastično, seveda. Ravno danes sem videla, da je v 

Sloveniji prodaja fizičnih nosilcev v lanskem letu 

po podatkih iz lestvice Slo top 30 precej upadla. Ta 

kaže za lansko leto splošen 9-% padec. Res je sicer, 

da je v določenih verigah prodaja odvisna od 

vsebine. Ljudje za otroke še vedno kupujejo CD-je 

in tudi starejši. Če pa se ozremo na glasbo mladih, 

je padec seveda najbolj drastičen, ker je glasba 

nelegalno dostopna praktično vsepovsod. Predvsem 

se mi zdi zaskrbljujoče, da pri nas ni občutka in to 

ne samo pri mladih. V Angliji je drugače, tam starši 

otroke učijo, da je kraja komada preko interneta 

enaka kraji majice v trgovini. 

Se pravi, je drugače kot pri nas? 

Drugače. Pri nas je glasba nekaj, kar ni nič vredno 

in je zastonj. Ljudje nimajo občutka, da je za to 

potreben napor, da morata enako kot prodajalec v 

trgovini, tudi avtor in založnik, nekaj vložiti. To 

pomeni: delo, stroške, čas, denar, in na začetku tudi 

kreativno idejo. Poskrbeti morata za izpeljavo te 

kreativne ideje do nekega produkta. Če je to vse 

zastonj, se nič več ne vrača v samo produkcijo. In 

to se mi zdi v Sloveniji na tako majhnem tržišču in 

pri tako majhni kulturi še večji problem. 

V literaturi je mogoče zaslediti, da bo potrebno 

avtorsko zakonodajo v prihodnosti prenoviti. 

Vidite tudi na tem mestu prostor, da se s 

spremembami doseže kak učinek? 

Okolje se spreminja. Očitno bo treba tudi tukaj 

odkriti nove načine. Nekateri so predvsem 

zagovorniki t. i. fair use, vendar mora tudi ta fair 

use najti nek način, ki bo res fair. Po eni strani 

vidimo, da se je v zadnjih letih to spremenilo, če 

gledamo glasbeno založništvo, se je težišče 

zaslužka, preselilo na žive koncerte, kjer se ljudem 

vsaj deloma povrnejo investicije. Kar je v redu. Ker 

morajo danes bendi, avtorji in ustvarjalci dejansko 

igrati in ustvarjati. Včasih je bilo tako: založnik jim 

je pokril vse produkcijske pravice in potem so 

lahko, če je bil izdelek kolikor toliko dober, čakali, 

da denar na veliko priteka od prodaje. Danes 

morajo vložiti veliko denarja v produkcijo nečesa, 

kar nima več tržne vrednosti ali pa bistveno manjšo 

kot včasih in služi kot promocija, na osnovi katere 

dobijo booking. Tisti, ki nastopajo, na nastopih še 

vedno prodajajo plošče. Doživetje in glasba v živo 

sta postala ključna. In s tem ni nič narobe. To se mi 

zdi super. To je bolj prav. Moja hči je 

svobodnjakinja in tudi sama zaposlena v kulturi. 

Ona pravi takole: V bistvu lahko zdaj na nelegalen 

način vso glasbo slišim na internetu. Od tega lahko 

potem izberem nekaj, kar mi je res všeč in bi, če ne 

bi bilo interneta, mnogo težje slišala in do tega 

mnogo težje prišla. Zato sem danes pripravljena iti 

v London na koncert ter dati 50 GBP za bend, da ga 

slišim v živo, ker sem slišala vso njegovo glasbo in 

mi je všeč. Tako se je to obrnilo. Mislim da je 

zakonodajo tudi treba spreminjati malo s tresočo 

roko. Veliko različnih vidikov je, ki jih je potrebno 

upoštevati. Predvsem je ne smemo prepisovati 

direktno in predvsem ne anglosaksonske, ker pač 

temelji na kolonialni poziciji enega jezika in ene 

produkcije in je zaradi tega popolnoma 

neprimerljiva z našo. Francozi recimo zelo cenijo 

svoj jezik in svojo glasbo, zato so tudi bili eni 

prvih, ki so uvedli kvote. Treba je razmišljat o 

vidikih, ki so aktualni v posamezni državi. 

Kako je po vašem mnenju s transparentnostjo 

finančnih zahtev, ki jih nalaga avtorska 

zakonodaja? Je udeležencem glasbene industrije 

jasno, koliko znašajo nadomestila za uporabo 

glasbenih del in na podlagi katerih pravic so 

utemeljena? 

Mislim, da je premalo transparentnosti, ker se ta 

vedno znova lahko skrije za t. i. poslovnimi 

skrivnostmi. V realnosti je tako in tako je tudi v 

gospodarskem sektorju. Res je, da nam po pogodbi 

za fonografsko industrijo, ki jo imamo kot založnik 
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sklenjeno s SAZAS-om, lahko kadarkoli pošljejo 

pregled inšpekcije direktno v skladišče. Zakonsko 

bi morale biti zahteve po nadzoru bolje določene in 

nadzorni mehanizmi vgrajeni v zakonodajo, kar bi 

nedvomno prispevalo k transparentnosti. Za nas je 

malo drugače, ker smo del javnega zavoda in smo 

neprestano izpostavljeni rednim revizijskim 

pregledom; tudi pregledu računskega sodišča smo 

izpostavljeni vsako leto. Zaradi informacij javnega 

značaja, ki jih ureja ZDIJZ, smo izpostavljeni na 

drugačen način. Ne moremo pa zvedeti teh 

podatkov od naših konkurentov. Oni lahko vidijo 

naše, mi njihovih ne moremo, ker je naša funkcija 

specifična. Če bi hoteli biti konkurenčni, smo spet v 

neenakem položaju. Ampak zdelo bi se mi 

pametno, da bi zakonodaja predvidevala nadzorne 

mehanizme, saj bi ti absolutno prispevali k 

transparentnosti. 

Kakšne so vaše misli za prihodnost? Kakšen bo 

razvoj dogodkov in kako bo to vplivalo na ZKP 

RTV Slovenija? 

Absolutno verjamem v ustvarjalnost. Tudi v 

majhnem narodu. Slovenci smo se po mojem skozi 

svojo kreativnost ohranili. Zato se mi zdi, da niti 

finančne, politične ali kakšne drugačne okoliščine 

na to ne morejo vplivati. Pojavne oblike so mogoče 

različne, zakonski okvirji različni, ampak osnovna 

kreativnost v ljudeh vedno znova najde preboj! 

Tako. Zdi se mi izredno nevarno, še posebej v 

Sloveniji, postavljati neoliberalistične zakone in 

svobodo trga na piedestal, ker smo bili vedno znova 

priče takim poskusom, in se je v zadnjih dvajsetih 

letih že izkazalo, da je to za Slovenijo pogubno. 

Vedno me srce boli, ko pravijo ljudje, da je treba 

ukiniti RTV-naročnino. Vemo, da v Sloveniji pač 

ljudje gledajo resničnostne šove. Še vedno. 

Marsikdo RTV-prispevek vidi skozi resničnostne 

šove in seveda niti ne pomisli, da s plačilom tega 

prispevka omogoča, da uredništva snemajo 

glasbene šole po Sloveniji in jih predvajajo, da 

snemajo festivale ljubiteljske kulture, festivale 

zborovske kulture, da omogočijo neznanim mladim 

izvajalcem, da se predstavijo, da organizirajo razne 

natečaje. Zelo se mi je zdelo zanimivo lani, ko je 

Prvi program Radia Slovenija organiziral natečaj za 

srednješolske zasedbe z naslovom Misli z vodo. 

Srednješolci so delali komade, ki so bili tematsko 

povezani z vodo. Tega ne bi bilo brez 

RTV-prispevka. Prepričana sem, da je ključno, da 

se tako v zakonodaji kot tudi v gospodarskih in 

tržnih modelih obvarujemo neoliberalistične 

miselnosti, ki je za Slovenijo neprimerna. 
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Transkripcija intervjuja z Blažem Rantom 

Blaž Rant, tajnik kolektivne organizacije 

Združenje SAZAS 

Špruha 19, 1236 Trzin

Kakšen je vaš pogled na avtorsko zakonodajo in 

kakšen je po vašem mnenju pomen, ki ga ima le-

ta za glasbeno industrijo? 

Že leta 1995 je ZASP postavil okvirje, ki so na 

načelni ravni lahko dobri. Problem predstavljajo 

spremembe v zadnjih zdaj že skoraj dvajsetih letih, 

ki so po mojem mnenju večinoma šle na škodo 

avtorjev in v korist uporabnikov. Če bi šla od člena 

do člena, in videla, da imajo mnogo pomanjkljivosti 

in tudi dobre strani, ampak če pogledava pavšalno, 

imamo zaradi ZASP-a trenutno največje probleme z 

glasbenimi uporabniki. Predvsem je sporna 

sprememba iz leta 2004, ki je določila nove 

procedure glede sprejemanja naših tarif in 

uveljavljanja skupnih sporazumov in zdaj se 

usklajevanje teh zadev vleče. Probleme imamo na 

SAZAS-u in imajo jih tudi druge KO. Na tem 

mestu bi se v bistvu lahko navezal tudi na to, 

kakšen je pomen, ki ga ima avtorska zakonodaja za 

glasbeno industrijo. Odvisno je, kako gledamo na 

glasbeno industrijo: z vidika imetnikov pravic ali z 

vidika uporabnikov pravic, kar je velika razlika. Če 

jo gledamo z vidika imetnikov pravic, pomeni, da 

jih SAZAS ščiti in varuje njihovo imetništvo. Tu se 

lahko spet naveževa na problem, ki sem ga že 

izpostavil. Spet imamo namreč lahko problem z 

ZASP-om in tudi z dejansko uporabo. Stvar je v 

tem, da se v našem ZASP-u predvideva, da lahko 

prepovemo uporabo glasbenih del, ampak v praksi 

je to praktično neizvedljivo. To pomeni npr., če 

pride v Ljubljano ali Koper igrat Metalica in 

organizator, ki je obvezan k prijavi dogodka, k 

posredovanju vseh playlist in na koncu tudi k 

poravnavi avtorskih nadomestil, ne izpolni svojih 

obveznosti, ne more dobiti predhodno od SAZAS-a, 

ki ščiti ves svetovni repertoar na ozemlju RS, 

dovoljenja za izvedbo koncerta in bi mu morali 

prepovedati koncert. Ampak kako naj to izvedemo 

v praksi? Že ničkolikokrat smo poslali prošnjo na 

policijo in na Ministrstvo za notranje zadeve, naj 

sporočijo, kako bi lahko to določbo, ki jo ZASP 

sicer pozna, dejansko v praksi izkoristili. Odgovora 

nismo dobili in to je za moje pojme velik problem. 

Težava je tudi, da imamo velike radijske hiše in 

velike TV-hiše, izdajatelje radijskih in 

TV-programov, ki brez dovoljenja SAZAS-a 

dnevno vrtijo glasbo. Še posebej to velja za radijske 

postaje, katerim je glasba osnovni derivat. Te 

običajno nimajo sklenjene niti pogodbe s SAZAS-

om. Že primarne stvari nimajo urejene, se pravi, 

nimajo niti našega dovoljenja, poravnava avtorskih 

nadomestil je šele sekundarna. SAZAS najprej izda 

dovoljenje, šele nato obračuna honorarje, vendar 

uporaba glasbe za uporabnike ne more biti 

brezplačna. To je velik problem, ki se lahko naveže 

tudi na glasbeno industrijo. 

In hkrati se lahko naveže tudi na naslednje 

vprašanje, na katerega ste že deloma odgovorili. 

Kakšna sta pomen in vloga vaše organizacije v 

glasbeni industriji? 

Seveda. Problem nastaja, ker določeni glavni 

imetniki avtorskih pravic v bistvu nastopajo v 

dvojnih vlogah: v vlogah uporabnikov in v vlogah 

imetnikov. Tu gre za veliko navzkrižje interesov. 

Dokler je stopnja zavesti v zvezi z zaščito avtorskih 

pravic v Sloveniji takšna, je SAZAS zelo občutljiv 

na ta navzkrižja interesov. Mi namreč ščitimo 

avtorje in posledično tudi imetnike pravic. Težko 

pravzaprav komentiram probleme, ki jih imajo 

uporabniki, ker težko dam v en koš celotno 
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glasbeno industrijo, kjer so imetniki obenem tudi 

uporabniki. To sta dve strani, zaradi katerih bo 

prihodnost prinesla še veliko nesporazumov. Tudi ti 

se bodo počasi razrešili, vendar ne vem v čigavo 

korist. Upam, da bo SAZAS ostal v rokah avtorjev, 

ker gre za avtorsko organizacijo, za društvo, in ne 

za nek gospodarski subjekt, ki bi ga prevzeli veliki 

playerji in publisherji imetnikov pravic in ga nato 

po svoje upravljali. Jaz bi to izpostavil. 

Katere so obveznosti, ki jih avtorska zakonodaja 

nalaga vaši organizaciji in katere pravice uživate 

na podlagi te zakonodaje? 

Tu se lahko naveževa na prvo vprašanje, kajti to je 

spet povezano s slabostmi oz. pomanjkljivostmi 

ZASP-a oz. s predlogom za njegovo dopolnitev. 

Kot verjetno veste, v Sloveniji velja na področju 

glasbe sistem obveznega kolektivnega varstva 

avtorskih pravic. To pomeni, da ima SAZAS 

obveznost, da na teritoriju RS ščiti ves svetovni 

repertoar. SAZAS mora ščititi vsako glasbeno delo, 

ki je javno priobčeno, ne glede na to, ali je njegov 

avtor registriran pri SAZAS-u. To obveznost 

imamo na podlagi ZASP-a, ki pozna samo obvezno 

kolektivno varstvo. Prav tako je kolektivno varstvo 

obvezno tudi za avtorja, ki se lahko ščiti samo 

preko SAZAS-a. Posledično pomeni to tudi 

obveznost za uporabnike. Uporabnik ne more 

pridobiti dovoljenja za javno priobčitev od 

posameznega avtorja, ampak ga lahko za avtorja 

dobi samo od SAZAS-a. Moje osebno mnenje in 

tudi mnenje SAZAS-a je, da sistem obveznega 

kolektivnega varstva ni nujno najboljši možen 

sistem. Ne pravimo, da je slab (sploh glede na 

porodne težave avtorske zaščite v Sloveniji, je to 

morebiti dobra opcija), ampak v Nemčiji npr. 

poznajo neobvezno kolektivno varstvo, ki je 

zasnovano tako, da se lahko vsak avtor zanj odloči 

sam. Imajo samo eno KO, tj. GEMA, in avtor se 

lahko odloči, ali bo uveljavljal varstvo preko nje. 

Če avtor smatra, da bo sam bolj učinkovit, bo svoje 

pravice uveljavljal sam, če pa je mnenja, da bo pri 

tem bolj učinkovit SAZAS, ki ima ves ustroj in vso 

za to potrebno tehnologijo, bo varstvo uveljavljal 

preko SAZAS-a. 

To je torej nemška različica? 

Jaz se bolj nagibam k nemški, kjer je varstvo 

vezano na repertoar. Mi bi lahko določili npr. 

repertoar 50.000 del in ta dela bi ščitili. Zdaj nam 

pa marsikdaj očitajo, predvsem tuji uporabniki, kot 

je recimo Špar, da v svojih poslovalnicah 

predvajajo glasbo, ki je mi sploh ne ščitimo. Do 

tega dejansko sploh ne more priti. V Sloveniji ni te 

opcije, ker smo zavezani ščititi vse.  

SAZAS je pooblaščen za vso glasbo? 

Tako. Za ves svetovni repertoar in tu imamo 

probleme, ki se vežejo na zakonodajo. To ni 

neposredno problem SAZAS-a, je pa problem 

SAZAS-a v praksi. Kaj naj naredimo, če je pri nas 

obvezno kolektivno varstvo? Že večkrat smo 

predlagali, da obvezno kolektivno varstvo ni vedno 

najboljša rešitev. Konec koncev se je pri 

spremembah ZASP-a tudi pojavljala opcija 

konkurence med KO. Mislim, da so to možnost zdaj 

opustili, saj bi povzročila zmedo tudi na trgu. 

Tudi stroške? 

Seveda, ker bi imeli več KO in več repertoarjev. 

Težava bi nastala, če bi uporabnik vrtel komade iz 

repertoarjev različnih KO, saj bi moral plačati račun 

vsaki posebej. Ne vem, če bi se uporabniki s tem 

strinjali. Mislim, da je zdaj uporabniku v redu, ko 

dobi samo en račun. Če se s SAZAS-om zmeni, 

lahko uporablja ves svetovni repertoar. 

Ima SAZAS na podlagi ZASP-a tudi kakšno 

pravico? 

Pravico ima, da kolektivno uveljavlja male avtorske 

pravice in nekatere pravice, ki izhajajo iz členov 

ZASP-a, se tičejo samega poslovanja in nimajo 

neposredne povezave z avtorsko zakonodajo. 

Obveznosti pa cel kup. Naš nadzorni organ v 

sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo je URSIL. SAZAS mu mora po 

ZASP-u pošiljati letno poročilo zapisnika vseh sej 

skupščin, vse tarife, ki jih sprejema, skupne 

sporazume, ki jih sprejemamo z uporabniki in vse 

bilateralne pogodbe, ki jih sklepamo z drugimi KO. 

Lahko bi se za trenutek spustila tudi v to, da je šel 

urad s svojimi pooblastili predaleč. 

Opredeljevanje pravic in obveznosti je zaradi 

vrste dejavnikov pogosto mnogo lažje kot je 

njihovo uresničevanje. Kako njihovo 

uresničevanje zagotavlja vaša organizacija in 

hkrati kje in zakaj se pri tem najpogosteje 

pojavljajo zapleti? 

Mi smatramo, da je najboljša zaščita avtorskih 

pravic taka, da je učinkovita s čim manj stroški in 

zaobjema čim večji delež trga uporabe. Mislim, da 
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je SAZAS v svoji zgodovini, naredil velike korake. 

Med drugim je bil v letu 2010 po raziskavi 

CISAC-a med zgornjo tretjino najbolj učinkovitih 

in uspešnih KO v Evropi. Pobrali smo dobre 4 EUR 

na prebivalca, mislim, da Avstrija pobere približno 

12 EUR. Bolgari poberejo manj kot 0,5 EUR, 

Hrvati, mislim, da tudi okrog 1 EUR. Bili smo na 

dobri poti in vzpenjali smo se po lestvici 

uspešnosti. Po letu 2010 smo izgubili dovoljenje za 

kabelsko retransmisijo avdiovizualnih del, ki smo 

ga imeli 10 let in od takrat naprej so se zadeve 

spremenile. Stroškovno gledano smo imeli pred tem 

večji budget in so se stroški posledično manj 

poznali. Stroške smo sicer znižali, ampak bistveno 

jih ne moremo znižati. Zavedati se morate, da 

potrebujemo terenske zastopnike, če hočemo 

zagotavljati učinkovito uveljavljanje pravic. Poleg 

tega imamo kup sodnih sporov z uporabniki, ki nam 

nočejo plačevati izstavljenih računov, proti katerim 

moramo sprožiti postopke, drugače bodo terjatve 

zastarale. Veste, koliko je uporabnikov, koliko je 

lokalov, radijskih postaj, TV-postaj, trgovskih 

centrov, veselic, prireditev in koncertov. To je delo 

dvajsetih ljudi v oddelku, kar prinaša tudi določene 

stroške. Govorim samo v zvezi s pobiranjem 

nadomestil in spremljanjem uporabe. Poleg tega 

imamo oddelek dokumentacije, ki ima celotno bazo 

avtorskih del. To je v druga veja, ki je zelo obsežna 

in mislim, da je SAZAS s svojo bazo, s svojim 

sistemom in s svojim know-howom eden izmed 

vodilnih v Evropi. V podrobnosti se ne bi spuščal, 

ker jih ne poznam točno, sem namreč pravnik in ne 

računalničar. Vseeno pa lahko rečem, da hočemo 

imeti te stvari tako učinkovite, da je obdelava 

pridobljenih podatkov najkrajša z najmanjšimi 

stroški in da je tudi delitev avtorskih nadomestil 

posledično najbolj učinkovita ter pravična (če se 

nekdo zavrti enkrat na leto, ne more biti sorazmerno 

enako tretiran, kot nekdo, ki se zavrti stotisočkrat). 

Vprašanje učinkovitosti je veliko, ker gre za tako 

maso podatkov, da je obdelava vseh norost. Kljub 

temu SAZAS zaenkrat obdela celoten spekter 

uporabe. Mislim, da na dan Anglija obdela vzorec, 

ki zajema recimo 10 % celotnega tržišča, in tudi mi 

bomo morali opustiti obsežno obdelavo, ker je zelo 

zahtevna. Bo to obdelovalo 100 ljudi? Soočeni 

bomo z dejstvom, da so stroški te obdelave 

preveliki, v primerjavi s tem, kakšen je izkupiček. 

Ta obdelava lahko povzroči tudi minus. Če bi 

obdelali nek vzorec, bi ravnali enako kot pri anketi, 

ki se jih ravno tako naredi na vzorcu, saj se jih na 

celotni populaciji pravzaprav ne da. Primorani 

bomo opustiti obdelavo celotnega spektra uporabe. 

Slovenija je tako majhen trg, da še vedno lahko 

obdelamo ogromen delež, ampak to je politika. 

Avtorji se bodo morali odločiti ali početi še vedno 

isto ali delati na drugačen način, pri katerem bodo 

rezultati smiselno isti. Tu pa gre predvsem za 

učinkovitost same organizacije, torej SAZAS-a, in 

ne toliko za zunanji problem. 

Kolikor sem uspel razumeti, se pri uveljavljanju 

avtorske zakonodaje po vašem mnenju torej 

zapleta predvsem zaradi obsežnosti zaščitenega 

repertoarja in velikosti trga? 

Zapleti pri obdelavi so stvar notranjega delovanja 

SAZAS-a. Tu sploh ni zapletov. Hočem samo 

povedati, da vsega kmalu ne bomo mogli več 

obdelati in bomo prisiljeni iskati alternative. Zapleti 

se bolj pojavljajo na strani uporabnikov. Mi bi 

lahko svojo učinkovitost bistveno povečali, 

predvsem s stroškovnega vidika, če bi uporabniki 

prijavljali svojo uporabo in mi ne bi imeli problema 

s plačilno nedisciplino, s tožbami in s stroški 

odvetnikov. Če se kot uporabnik upre Špar, 

največje trgovsko podjetje v Evropi, so stroški 

ogromni. Tu se kaže kultura velikih multinacionalk, 

ki vstopajo na trge male Slovenije, kjer hočejo 

izkoristiti svojo moč in kapital, ki ga imajo. Upam, 

da se bo pri vseh teh sporih s Šparom pokazalo, da 

smo imeli prav mi, kar se je že pokazalo pri sporih 

z drugimi uporabniki. 

V zadnjem času je prišlo do ekspanzije 

ponudnikov interneta in P2P omrežij. Kako se v 

vaši organizaciji odraža vpliv interneta in 

kakšne posledice ima na uresničevanje avtorske 

zakonodaje? 

Imamo prav poseben oddelek, ki se ukvarja z novo 

tehnologijo, in če sem čisto odkrit, to ni moje 

področje dela, zato morate bolj natančno povedati, 

kateri segment vas zanima. Sprejeli smo določene 

tarife, kar se tiče MP3-jev in digitalnih prenosov. 

Definitivno se na stopnji regionalnih avtorskih 

združenj bivše Jugoslavije dogovarjamo, da bomo 

stopili v kontakt z Youtubom, ker bomo na tem 

področju morali nekaj rešiti, ampak to bo terjalo še 

nekaj časa. Seveda se mi takoj pojavi vprašanje, 
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kako se bo to reševalo do takrat, vendar kaže, da 

bodo do takrat delali zastonj in izkoriščali avtorske 

pravice. 

Kako je po vašem mnenju s transparentnostjo 

finančnih zahtev, ki jih nalaga avtorska 

zakonodaja? Je udeležencem glasbene industrije 

jasno, koliko znašajo nadomestila za uporabo 

glasbenih del in na podlagi katerih pravic so 

utemeljena? 

Mnenje SAZAS-a, ki se ga držimo že od nekdaj, je, 

da take stopnje transparentnosti, kot jo zagotavlja 

SAZAS ne zagotavlja nobeno združenje v 

Sloveniji. Ni le hvala, ampak je to pokazala praksa. 

Toliko postopkov nadzornih organov, kot se je 

zvrstilo na Špruhi 19, pri katerih nikoli nihče ni 

našel nič spornega, jasno kaže, da so bile to samo 

govorice. Mi smo predstavili vse podatke. Vsi ti 

podatki so dostopni tudi preko poročil na spletu. Na 

naši spletni strani je objavljeno letno poročilo, tako 

da transparentnost ne more biti vprašljiva. Mislim, 

da je transparentnosti zadoščeno, če SAZAS ali 

neko društvo X skladno s slovensko zakonodajo 

objavi tiste podatke, ki jih le-ta zahteva. Normalno 

pa je, da ne moremo razkrivati podatkov o tem, 

koliko posamezni avtorji zaslužijo, ker gre tu za 

osebne dohodke, torej imajo značaj osebnih 

podatkov in poslovne skrivnosti. Mislim, da s 

transparentnostjo SAZAS nima nobenih težav. Kar 

se tiče notranje transparentnosti, recimo pri 

izplačilih avtorskih nadomestil, imamo svojo 

aplikacijo, kjer si lahko avtorji pogledajo vse 

parametre obračuna. Če avtorja kaj dodatno zanima 

ali pa ni vešč v uporabi spletnih aplikacij, mu naši 

sodelavci iz dokumentacije razložijo vse o vzorcih 

in razredih, ki so bili uporabljeni pri obračunu. 

Izračuni so za tistega, ki jih ne pozna, relativno 

zakomplicirani, zato ker vključujejo veliko 

parametrov. Mislim, da s transparentnostjo nimamo 

težav mi, temveč določene skupine, ki hočejo na 

račun avtorske pravice zaslužiti oz. participirati pri 

delitvi honorarjev in pridobiti finančna sredstva. Ti 

se pritožujejo in preko nadzornih organov 

preganjajo SAZAS ter s tem zmanjšujejo njegovo 

učinkovitost. S tem se odvrača pozornost od naše 

primarne dejavnosti. Ves čas se sprašujemo zakaj 

moramo državnim organom neprestano nekaj 

dokazovati in s tem zabijati čas ter plačevati tudi 

odvetnike, namesto da bi denar in čas raje vložili v 

to, da najdemo nove uporabnike, kar pomeni, da bi 

priteklo v združenje več denarja za avtorje. Zato se 

ne moremo znebiti občutka, da določeni subjekti v 

Sloveniji očitno hočejo zmanjšati učinkovitost 

SAZAS-a.  

V literaturi je mogoče zaslediti, da bo potrebno 

avtorsko zakonodajo v prihodnosti prenoviti, saj 

tehnološki razvoj nalaga zahteve po 

spremembah in dopolnitvi obstoječih pravic. Kje 

se po vašem mnenju avtorska zakonodaja 

trenutno kaže kot pomanjkljiva in kaj bi bilo po 

vašem mnenju potrebno storiti, da bi izboljšali 

delovanje sistema, ki zagotavlja uresničevanje 

avtorske zakonodaje? 

Če bi vam hotel razložiti, kje bi bilo potrebno 

spremeniti zakonodajo na področju pravic samih, bi 

se predolgo pogovarjala. Obstajajo določene 

določbe v ZASP-u, ki delajo zmedo na trgu in jih 

bo treba v prihodnosti uskladiti do te mere, da bodo 

nedvoumne in si jih ne bo mogel vsak subjekt 

razlagati po svoje. Nadalje bo potrebno v 

prihodnosti v ZASP-u določiti mejo, do katere je 

nek državni organ lahko pooblaščen, da nadzira 

privatno lastnino, kar avtorska pravica je. Tu smo 

hitro v navzkrižju interesov. Danes lahko državni 

uradnik nadzira vrednost privatne lastnine, ker mu 

je dal zakon neka zelo splošna pooblastila. 

Problematično je, da lahko prihodek avtorja, ki ga 

je sam zaslužil – kar je njegova ustavna pravica –, 

nadzira državni uradnik do te mere, da mu je 

dovoljeno vedeti, koliko je zaslužil in kako. 

Posledično državni organ kot nestrokovnjak za 

računovodske podatke, za sistem obdelave 

podatkov, za sistem terenskega dela, ki sploh ne 

pozna teh zadev, ustvarja dodatne stroške, zaradi 

česar avtor konec koncev tudi manj zasluži. Po 

drugi strani je bil predlog ZASP-a celo tak, da bi 

država lahko točno določala, kaj mora biti zapisano 

v statutu znotraj društva. Zakaj pa bi potem sploh še 

imeli društvo, potem pa ustanovimo agencijo! Če se 

avtorji združijo v društvo, je to zato, ker hočejo 

sami društvo. Oni imajo postavljena svoja pravila, 

za to ni potreben državni vrh. Ta meja bi morala biti 

v ZASP-u natančneje začrtana ali pa bi bila tudi 

zdajšnja zakonodaja, kar se tega tiče, čisto okej, če 

ne bi določeni uradniki v URSIL-u imeli preveč 

časa, da se toliko ukvarjajo s SAZAS-om. Trenutno 

je bolj mirno, ampak ta del je še vedno 
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problematičen. Pravzaprav nimam rešitve, kaj točno 

bi moral ZASP določati, ker v nobenem primeru ne 

more zakon vnaprej eksplicitno navesti vseh 

možnosti, ki bi se utegnile zgoditi. Kdor hoče 

manipulirati s tekstom določenega zakona in hoče 

dokazati, da mu je njegovo vedenje dovoljeno, ker 

mu zanj daje pooblastilo zakon, bo to tudi storil. Tu 

je problem. 

Je torej težko doreči spremembe, ki bi prinesle 

rezultate? 

V resnici bi bila že velika prednost v korist zaščite 

avtorske pravice ta, da bi se URSIL ali pa nadzorni 

organ, ki nadzira KO, preselil na drugo ministrstvo, 

kot je Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, saj so na tem istemu ministrstvu tudi 

uporabniki. OZS, TZS in kabelski operaterji so 

združeni pod istim ministrstvom in so po vplivu 

bistveno močnejši kot mi, kapitalsko in drugače. 

Gre tu spet za konflikt interesov? 

Absolutno. Mi imamo s tem probleme. Če so 

uporabniki pravzaprav s svojimi močmi, ki jih 

zagotovo imajo, prišli v pore tega našega 

nadzornega organa z namenom, da bodo manj 

plačevali za avtorsko pravico, je logično, da nas bo 

urad, ki nas nadzira, toliko bolj nadziral, zato da nas 

bo onemogočil pri izvajanju avtorske zaščite. To je 

najlažje, najbolj sofisticirano, poleg tega pa ne 

izpade slabo. 

Šlo bo pa spet na škodo avtorjev? 

Seveda. Že pred dvema letoma smo s sklepom 

skupščine predlagali ministrstvom oz. takratni 

vladi, naj organ, ki bo nadziral SAZAS in druge 

KO, prestavijo na Ministrstvo za kulturo ali na 

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo … 

Pravzaprav nam je vseeno kam, samo da smo ločeni 

od uporabnikov. Nočemo se vmešavati v delo 

urada, naj nas nadzira, ampak ločite nas, da bomo 

na različnih ministrstvih in bodo potem bolj pošteni 

boji, saj smo znotraj istega ministrstva SAZAS ali 

IPF ali ZAMP proti Telekomu ali proti OZS-u in 

proti trgovskim verigam, popolnoma nemočni. 

Kakšen bo po vašem mnenju razvoj dogodkov v 

prihodnosti? Katere spremembe se obetajo za 

glasbeno industrijo in kako se bo tem 

spremembam prilagajala avtorska zakonodaja? 

Kaj bo to pomenilo za vašo organizacijo? 

Če gledava glasbeno industrijo, še posebej 

založništvo, vemo, da se CD-ji skoraj ne prodajajo 

več. Vsi veliki založniki so se usmerili v imetništvo 

pravic. Včasih je cvetela prodaja CD-jev, zdaj je ta 

popolnoma upadla in so se usmerili v imetništvo 

avtorskih pravic. Tako skušajo preko imetništva 

pravic priti v pore KO, kar je logično in je čisto 

normalno. Vendar, gre tu pravzaprav za uporabnike. 

Ta konflikt interesov bo vedno ostal in ne vem, 

kako se bo zaključil, ampak jaz mislim, da, kar se 

Evrope tiče, bodo KO ostale v rokah avtorjev. 

Vedeti moramo, da je v Evropi še zmerom 

kontinentalni pravni sistem in ne anglosaški, kar je 

bistvena razlika. Tudi mentaliteta tega je čisto 

druga. Mislim, da sta Slovenija in npr. tudi Nemčija 

dovolj konservativni, da bodo KO ostale v rokah 

avtorjev, kar se mi zdi, da je edino prav. Kako pa se 

bodo razvijali dogodki, je čisto odvisno od države, 

če bo dopustila, da nemoteno opravljamo svoje 

delo. Ne pričakujemo, da nam bo država kaj 

zagotovila, ker. Država nam mora samo pustiti, da 

SAZAS ali druga KO nemoteno izvaja zaščito 

avtorskih pravic. Mi smo se pripravljeni sami boriti 

tudi proti velikim uporabnikom, ampak mora nam 

zakonodaja dati nekaj opcij. To pomeni, da lahko 

prepovemo koncert, kot sva se na začetku 

pogovarjala. Enkrat smo tudi ministru razlagali, da 

bi moral bili na Špruhi 19 sistem, s katerim bi bilo 

mogoče radijski postaji izključiti frekvenco, če dva 

meseca ne plača svojih obveznosti. 

Dokler ni plačila računa. Na tak način, kot se to 

zgodi neplačniku računa za mobilno telefonijo? 

Ja. Ali pa za elektriko. Gotovo se avtor ne strinja, 

da nek radio vrti njegov komad, če ve, da mu on za 

to ni dal dovoljenja in da povrhu vsega ne bo dobil 

nadomestila za uporabo. Gre pravzaprav za krajo. 

To je stvar države, ali bo sposobna zagotoviti, da bo 

lahko pristojna KO učinkovito varovala avtorske 

pravice. Če ja, naj uredi ZASP. V dveh členih je 

možna taka dikcija, da npr. APEK, ki izdaja 

frekvence, lahko na našo zahtevo izklopi frekvenco, 

ali táko, da če se hoče pravna oseba vpisati v razvid 

medijev kot medij, mora imeti sklenjeno pogodbo s 

pristojno KO. To je že v veljavi, vendar jo večina 

sklene in potem prekliče. Sklenejo jo, da so vpisani 

v razvid medijev, potem jo pa prekličejo in nihče 

jih ne kontrolira več. 

Ostane pa vpisan v razvid medijev? 

Ja, še zmerom je vpisan. Ampak če se zgodi, da ne 

plačuje obveznosti ali prekine pogodbo, bi morali 
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imeti na SAZAS-u možnost, da o tem obvestimo 

APEK, ki bi urgiral v skladu s svojimi pristojnostmi 

in onemogočil oddajanje. Tako se noben radio ne bi 

več upal narediti tega. Kar počnejo radii je tako, kot 

bi avtoprevoznik prišel na bencinsko črpalko, 

natočil poln rezervoar nafte in se odpeljal, ne da bi 

plačal. Radio mora imeti z nami sklenjeno 

pogodbo,, če uporablja glasbo. Radia brez glasbe pa 

pravzaprav ni. 

Vaša organizacija je odgovorna za kolektivno 

upravljanje avtorskih pravic z naslova glasbe v 

RS. Kako na ozemlju RS zagotavljate 

uresničevanje avtorske zakonodaje za tuje 

izvajalce in obratno, kako poteka postopek 

mednarodne zaščite avtorske in sorodnih pravic 

domačih izvajalcev v mednarodnem prostoru in 

kako se v mednarodnem prostoru zagotavlja 

njihovo uresničevanje? 

Z vsemi glavnimi avtorskimi organizacijami po 

svetu imamo sklenjene pogodbe in za avtorje je 

zadeva čisto odprta. Slovenski avtor, Janez Novak, 

se lahko odloči, da se bo ščitil preko SAZAS-a ali 

preko kake druge KO, npr. GEME. Če bo imel 

koncert v Sloveniji, bo SAZAS v njegovem imenu 

za ta koncert v vsakem primeru pobral avtorski 

honorar. V primeru, da SAZAS tudi ščiti njegove 

pravice, bo dobil avtorski honorar neposredno od 

SAZAS-a, v nasprotnem primeru bo SAZAS ta 

denar zbral in nakazal GEMI, ta pa njemu. Škoda je 

edino, da bo Janez Novak v tem primeru izgubil del 

denarja, saj bo poleg SAZAS-a tudi GEMA odbila 

stroške za izplačalo. Nekateri slovenski avtorji so 

že tradicionalno zaščiteni pri GEMI, sploh narodno 

zabavni so bili od nekdaj; GEMA je bila namreč 

močnejša. Zdaj so večinoma na SAZAS-u, so pa 

seveda tudi izjeme. Na tak način to funkcionira. Če 

se recimo skladba Rogerja Wattersa iz Floydov vrti 

v Sloveniji, se zbrani znesek enkrat letno v 

celotnem paketu nakaže PRS-u v Anglijo. 

Skratka sistem deluje na podlagi sklenjenih 

pogodb med KO? 

Ja. Opazite lahko, da v Sloveniji ogromno denarja 

damo na Hrvaško oz. v vse države bivše 

Jugoslavije. Po novem imamo sklenjen tudi 

Sarajevski sporazum. Ta določa, da se obračuni za 

Balkan ne delajo letno, temveč se delajo takoj, če 

znesek presega 1000 EUR. Čim gre za malo večji 

koncert, moramo obračun narediti takoj. Ko smo se 

o tem pogovarjali, nisem bil ravno za tak obračun, 

saj nam povzroča samo stroške. Slovenci namreč ne 

moremo pričakovati, da bi od hrvaškega združenja 

dobili kaj denarja, ker naši glasbeniki pri ne 

nastopajo pogosto, medtem ko se Balkanska glasba 

v Sloveniji ogromno vrti. SAZAS ni nič drugega 

kot posrednik vsega svetovnega repertoarja. Mi 

zgolj ščitimo teritorij RS. Če zberemo, izmišljujem 

si, 100 enot, vzamemo 20–30 % stroškov, da se 

pokrije ves sistem, ostalo se razdeli. Del gre v 

tujino, ker je bilo nekaj pri nas predvajane glasbe 

tuje, del gre na Balkan, ker je bilo nekaj balkanske 

glasbe, del ostane slovenskim avtorjem in se razdeli 

v Sloveniji. Mi neposredno delimo samo za 

Slovenijo. Nadomestila za uporabo tuje glasbe 

podelijo na tujem. Mi samo razdelimo med tuje KO 

in jim pošljemo v enem kosu. Toliko gre PRS-u, 

toliko gre ASCAP-u, toliko gre EMI … 


