
Zabeležka 1. sestanka proizvajalcev fonogramov za spremembe 
Pravilnika o delitvi nadomestil 

 
 
ki je potekal v prostorih Zavoda IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, 5. julija 2010 med 15.30 in 
17.00. 
 
Prisotni:  
Patrik Greblo, Brane Jahn, Gregor Štibernik, Darjo Rot, Goran Lisica. Viljem Marjan Hribar. Odsotnost 
opravičila Boštjan Menart in Mojca Menart. 
 
Vsebina:  
Patrik Greblo: Potrebno je razširiti nabor virov, ki bodo podlaga za delitev nadomestil, samo sporedi 
radijskih postaj niso dovolj, še posebno zaradi delitve nedefinirane uporabe, zato je potrebno iskati 
nove vzorce za delitev. Sam je že poslal predlog za delitev nadomestil z naslova praznih nosilcev, 
lahko bi se zgledovali po tem vzorcu tudi za delitev drugih nadomestil. Potrebno bi bilo vključiti tudi 
podatke o prodaji CD-jev (uporaba pri malih uporabnikih). Omenil je tudi idejo Janeza Križaja, da se 
upošteva tudi knjižnično nadomestilo. Jan Plestenjak je predlagal, da bi razširili osnovo za delitev tudi 
na koncerte. Želi si torej, da se razširi vzorec virov za delitev nadomestil. Predstavi pisni predlog 
(priloga te zabeležke). 
 
Darjo Rot je na podlagi dosedanjih izkušenj ocenil, da bo zelo težko pridobiti dovolj verodostojne 
podatke o prodaji. Predlagal je, da se k prodajalcem pristopi s formularji, ki bi jih pripravil Zavod IPF, 
vendar pa je opozoril na drastične spremembe trga v zadnjih letih. Izrazil je bojazen,da bodo podatki 
dali izkrivljeno podobo in da ne bodo odražali dejanskega stanja (Slovenija je članica EU in 
mednarodne družbe (npr. Müller) imajo svoje distribucijske mreže). 
 
Patrik Greblo meni, da je t. i. air play zelo specifičen vir. Druge možnosti so še koncerti, prodaja … 
 
Vsi prisotni so se strinjali, da po 5 letih samo air play ni več zadostna podlaga za delitev in da je 
potrebno razširiti nabor podatkov, na podlagi katerih bomo opravljali delitve. 
 
Gregor Štibernik: terenska služba evidentira, kakšen vir glasbe uporabljajo mali uporabniki po terenu. 
Ti podatki se evidentirajo po statističnih regijah. Ti podatki bi lahko bili izhodišče za analizo o viru 
glasbe (CD, mp3, radijske postaje …). Predstavil je tudi shematičen prikaz virov prihodkov Zavoda IPF 
(priloga te zabeležke). 
 
Goran Lisica: prodaja ni relevanten vir, saj se zbira in deli nadomestila od javnih predvajanj. Vsaj pri 
nedefinirani uporabi je tako. 
 
Goran Lisica in Darjo Rot sta se strinjala, da bi del sredstev z naslova privatnega reproduciranja delili 
glede na prodajo. 
 
Vsi so se strinjali tudi, da bo del sredstev z naslova privatnega reproduciranja potrebno razdeliti med 
vse upravičence enako. Potrebno bo določiti, kolikšen del teh sredstev bo namenjen delitvi po načelu 
med vse enako in kako. 
 
Zaključek: 
Zabeležka se objavi na spletnem mestu, skupina se sestane 23. julija 2010 ob 10. uri. 
 

Zapisal Viljem Marjan Hribar  



 


