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UVOD 
 
 
Moderna doba prinaša premik od klasične razlage trženja s prijemi, kot so 4P-ji, ki segajo v 
leto 1960 (McCarthy razvije model 4P). Vedno več avtorjev poudarja, da so omenjeni 
trženjski prijemi ustrezni in uspešni le v zelo specifičnih in redkih situacijah (Grönroos, 1994). 
Zaplet med teorijo in prakso se poveča pri opazovanju malega in srednje velikega podjetja. 
»Uporništvo« malih in srednje velikih podjetjih pri uporabi klasičnih trženjskih teoretičnih 
modelov je bilo dokazano v veliko študijah s tega področja (Cohn, Lindberg, 1972; 
McNamara, 1972; Peterson, 1989; Brooksbank, 1992; Liu, 1995). Trženjski oddelek v malem 
podjetju deluje drugače kot v velikem zaradi svojih specifičnih lastnosti. Največkrat se 
poudarja omejenost resursov (predvsem čas in denar) (Davis, 1985), mentaliteta preživetja 
(Hankinson, 1997) in pomanjkanje strateškega planiranja (Dodge, Robbins, 1992). Glasbene 
skupine se z razvojem glasbene industrije (hiperprodukcija, poplava medijev, nove vrste 
medijev in nosilcev zvoka, merchandise, vsestranskost interneta ...) začenjajo obnašati kot 
podjetja, saj morajo poleg glasbe obvladovati še poslovna področja. Malo je skupin, ki lahko 
svoje poslovne aktivnosti primerjajo s poslovanjem res velikega (morda celo mednarodnega) 
podjetja, veliko več pa je takih, ki se po značilnostih približajo malim oz. srednje velikim 
podjetjem. Namen te analize in s tem diplomske naloge je poskus orisa vzvodov delovanja 
take skupine, in sicer z vidika skupininega socialnega omrežja. Cilj diplomske naloge je torej 
preveriti moč in vpliv socialnega kapitala na delovanje in prilagajanje glasbene skupine v vse 
bolj poslovno naravnanem glasbenem okolju. 
 
Poglaviten razlog za opazovanje omrežja je upoštevanje vidika socialnih relacij na delovanje 
malega podjetja, pri čemer ne gre zgolj za enostavne diadne vezi v smislu kupec – prodajalec, 
vendar za kompleksna omrežja s tremi ali več vpletenimi enotami. S pomočjo analize bom 
poskušal razložiti vsebino medsebojnih relacij in tako ugotovil obsežnost pomena socialnega 
faktorja pri obnašanju glasbene skupine kot malega podjetja. 
 
Izkušnje z empiričnimi raziskavami omrežij kažejo na preveliko zanašanje na uporabo 
kvantitativnih metod, ki vodijo do spremenljivih in hkrati tudi kontradiktornih rezultatov 
(Curran, 1993). Zato sem se pri analizi socialnega omrežja glasbene skupine odločil uporabiti 
kvalitativne raziskovalne metode. Kot rezultat raziskav pričakujem prikaz specifičnega, a 
vendar realnega modela socialnega omrežja glasbene skupine. 
 
Analiza omrežij je ena mlajših paradigm, zato se predlaga raziskovanje, ki se osredotoča bolj 
na gradnji teorije kot na njeni preverbi (Borch, Arthus, 1995). Za analizo podjetništva naj bi 
bila bolj smiselna razlaga kot zgolj dokumentiranje in predvidevanje (Low, MacMillan, 1988). 
Razumevanje vsebine je vsekakor koristnejše kot njeno merjenje (Gordon, Langmaid, 1988). 
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Raziskava omrežja glasbene skupine naj bi tako: 
- omogočila pregled tematike v njenem socialnem kontekstu, 
- omogočila pregled tematike kot celote, 
- omogočila neposreden stik z udeleženci. 

 
Kvalitativna raziskava ustreza vsem zgoraj naštetim postavkam in razmišljanjem. Glede na cilj 
pričujoče naloge in raziskave se bom poslužil tehnike poglobljenega intervjuja kot orodja za 
pridobivanje podatkov. Razlog za izbiro se skriva v tem, da poglobljeni intervju omogoči 
razumevanje obnašanja in delovanja udeležencev, saj imajo le-ti možnost, da podajo lastno 
videnje tematike s splošnim, nestrokovnim izrazjem. 
 
Naloga je razdeljena v štiri vsebinsko ločena poglavja. V prvem delu se ozrem na teorijo 
omrežij in predstavim podlage za njihov nastanek ter opišem značilne lastnosti povezav med 
udeleženci omrežja. Razložim še ozadje socialnega kapitala in njegov pomen na uspešnost 
delovanja posameznikov in podjetij. Sledi pregled glasbene dejavnosti z vsemi njenimi 
procesi, značilnostmi in napovedjo prihodnjega razvoja. Identificiram tudi udeležence na trgu 
glasbene dejavnosti. V tretjem poglavju te relacije analiziram. Po pogovorih s ključnimi 
udeleženci predstavim različne vidike vsebine teh povezav in povzamem skupne ugotovitve. 
Zadnji del je namenjen ugotovitvam, ki se nanašajo na socialni kapital glasbene skupine, in 
ovrednotenju pomena njegove uporabe v praksi.  
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1  OMREŽJE 
 
 
Znani rek, da je svet majhen, nas vsake toliko časa opozori, da smo ljudje socialna bitja, da 
smo bitja, katerih potreba je druženje in navezovanje stikov z drugimi. Ob tem se pletejo vezi, 
tako sorodstvene in prijateljske,  poslovne in profesionalne, dolgoročne in kratkoročne, močne  
in šibke. Vedno znova pa nas presenečajo situacije, ki nas privedejo do tega spoznanja. Pool in 
Kochen sta leta 1978 predstavila znamenito teorijo »malega sveta«. Predvidela sta, da lahko 
posameznik doseže celotno populacijo Združenih držav Amerike v dveh ali treh korakih. 
Trditev temelji na predpostavki nepodvajanja poznanstev in verjetnosti, da vsakdo pozna 500 
ljudi. Praktična preverba teorije sicer pokaže, da je dejansko število korakov večje od treh, se 
pa ustavi pri šestih, kar je še vedno impresivno. Milgram je to svojo preverbo poimenoval 
»šest stopenj oddaljenosti«.  
 
V nadaljevanju bom pojasnil razloge za nastanek omrežja in ga uvrstil v socilani kontekst. 
Opisal bom vsebinske značilnosti relacij in njihove lastnosti ter navedel, zakaj prihaja do 
nastanka socilanega kapitala. 
 
 
1.1  Kaj je omrežje 
 
Omrežje je nabor enot (členov) in načrt njihovih medsebojnih relacij. Pri preprostem omrežju 
gre za dve enoti z medsebojno relacijo, ki ju smiselno povezuje. Omrežje sestavljeno iz dveh 
členov imenujemo diada. Preprost primer sta dve osebi v sobi in dejstvo, da sta skupaj v sobi 
je njuna relacija. Povezave enot so lahko enosmerne ali dvosmerne, oz. simetrične. V primeru, 
da je med enotama več kot ena relacija, govorimo o multipleksni relaciji. Relacija je lahko 
različnih oblik. Poleg neke skupne lastnosti enot je lahko tudi v obliki toka (pri enosmerni 
relaciji) oz. izmenjave (pri simetrični relaciji) med njima. Predvsem dvosmerne relacije igrajo 
veliko vlogo v teoriji omrežij (Kadushin, 2004, str. 2). 
 
Do sedaj smo razlagali enote in njihove medsebojne relacije brez vpletanja socialne znanosti 
in teorije. Ob upoštevanju le-te pa nam analiza omrežij na individualnem, organizacijskem ali 
na primer nacionalnem nivoju ponudi odgovor na vprašanje, zakaj in kako nastanejo 
povezave. Kateri so tisti pogoji, ki povežejo dva člena? Odgovor se skriva v sociološkem 
pogledu na omrežja, v socialni teoriji. 
 
Preučevanje družbe razkrije tri osnovne vrste omrežij: egocentrično, sociocentrično in odprto 
(open-system) (Kadushin, 2004, str. 4). Egocentrično omrežje je tisto, ki je zgrajeno okrog 
posamezne enote ali posameznika. Na primer, vsi moji prijatelji ali pa vsa podjetja, ki 
sodelujejo z mojim podjetjem. Res, da se na prvi pogled nekoga z veliko prijatelji dojema kot 
človeka s široko »mrežo« vezi in poznanstev, vendar je za analizo socialnega omrežja 
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potrebno poznati lastnosti teh povezav in njihovo vsebino. Sociocentrična omrežja so omrežja 
v »škatli«, oz. zaključena omrežja (Bernard, 1989). Povezave otrok v razredu ali med 
zaposlenimi v podjetju sta tipična primera takega omrežja in kot taka tudi običajno najbolj 
preučevana. Odprta omrežja, na drugi strani, pa imajo meje zabrisane in so na podlagi tega za 
preučevanje najtežja. 
 
Dejavniki, ki spodbudijo nastanek povezav: 
 
Geografska bližina / fizična bližina 
 
Za enote, ki so v neposredni fizični bližini, obstaja večja verjetnost, da med njimi pride do 
povezav (Feld, Carter, 1998). Tak primer je prijateljevanje s srednješolskimi sošolci, 
sodelovanje v nadzornem odboru podjetja ali pa trgovanje znotraj Evropske unije. Velja torej 
tako na individualnem kot tudi organizacijskem nivoju analize omrežij. 
 
 
Podobnost / socialna bližina 
 
Podobnost pomeni imeti eno ali več skupnih družbenih lastnosti. Ali z drugimi besedami,o 
podobnosti govorimo, kadar se značilnosti para enot v omrežju ujemajo v večji meri, kot je 
pričakovano, glede na populacijo iz katere izhaja (Verbrugge, 1977). Skupne družbene norme 
lahko združijo enote s skupnimi lastnostmi, lahko pa je tudi obratno, da skupne lastnosti in stil 
med enotami pripeljejo do skupnih družbenih norm. To velja tako za individualni kot tudi za 
organizacijski nivo analize, vendar sta pri organizacijskem nivoju pomembni tudi narava 
povezave in dejavnost organizacije. 
 
 
1.2  Lastnosti povezav 
 
Razdalja 
 
Pri razlagi razdalje med enotami je potrebno vpeljati v diadno razmerje še tretjo enoto in tako 
ustvariti »družbo«. Razdalja med enotami se meri s številom korakov od ene enote do druge, 
torej koliko enot se nahaja med opazovano in ciljno enoto. Na tem mestu poimenujmo te 
korake. Območje prvega reda imenujemo območje tistih enot, ki so neposredno povezane z 
opazovano enoto. Naslednji korak razširi to območje, ki se tako imenuje območje drugega 
reda. In tako naprej. Pool in Kochen (1978, str. 5–51) trdita, da človekovo območje prvega 
reda zajema od 300 do 5000 oseb. Število je odvisno od načina merjenja in od okolja iz 
katerega človek prihaja (srednji sloj ima tako na primer večje območje prvega reda kot 
delavski oz. nižji sloj). Po nekih teorijah je smotrno raziskovanje tako na individualnem kot 
tudi organizacijskem nivoju do območja četrtega reda, čeprav se v praksi človek giblje 
predvsem po območjih do tretjega reda.  
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Razdalja med enotami ima štiri parametre (Kadushin, 2004, str. 9): 
- velikost območja prvega reda, 
- podvajanje poznanstev med enotami v območju prvega reda, 
- ovire med enotami, 
- aktivnost oz. motivacija posamezne enote pri doseganju preostalih enot. 

 
 
Moč 
 
Vezi med enotami se razlikujejo tudi po svoji moči. Gre za šibke vezi na eni in močne vezi na 
drugi strani. Moč vezi lahko zavzame katerokoli mesto na premici med tema dvema poloma, 
ki imata tudi vsak svoje lastnosti. 
 
Značilnost močnih vezi je (Walker, Wasserman, Wellman, 1994, str. 57): 

- občutek, da je vez intimna in posebna; prostovoljno vlaganje v vez ter želja po 
druženju, 

- interes po pogostih interakcijah, ki se vsebinsko razlikujejo med seboj, 
- občutek obojestranskosti vezi. 

 
Enote povezane z močnimi vezmi običajno kažejo podobnost v svojih stališčih, izkušnjah, 
dostopu do informacij in resursov, izvoru ... (McPherson, Smith-Lovin, 1987). 
 
Šibke vezi so manj intimne in se ne vzdržujejo na redni osnovi. Gre za vezi med enotami z 
različnimi izkušnjami in družbeno izpostavljenostjo, ki delujejo na različnih področjih. Prav to 
pa daje šibkim vezem njihovo pomembnost – dostop do različnih virov informacij in resursov 
(Burt, 1992; Granovetter, 1973). 
 
 
Recipročnost in zaupanje 
 
Diado smo opredelili kot vez med dvama enotama, ki tvorita omrežje. Recipročnost pokaže 
obojestranskost te relacije, ki je lahko popolnoma recipročna ali pa prihaja do asimetrij. Takrat 
se ravnotežje v diadi poruši, saj pride do občutka izkoriščenosti ene izmed enot. 
Neuravnotežena vez se običajno zato tudi prekine. Z recipročnostjo v relaciji je tesno 
povezano tudi zaupanje. Ekonomske relacije poznajo dve vrsti zaupanja: trdno in krhko. 
Medtem ko je relacija s krhkim zaupanjem kratkoročne narave, je tista s trdnim dolgoročnejša 
in dopušča tudi občasna odstopanja. Osnovana je na recipročni skrbi in zanimanju ter 
vključuje tako predanost kot tudi svobodo. 
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Ravnotežje 
 
Harmonija in ravnotežje obstajata, kadar so vse relacije v triadi pozitivne ali pa sta dve 
negativni in ena pozitivna. V primeru neravnovesja obstaja vedno težnja po vzpostavitvi 
harmonije in če le-ta ni mogoča, prihaja do trenj in napetosti. Medtem ko gre pri diadi v večini 
primerov za relacijo vrste »vse ali nič«, se pri triadi ali večji družbi ta lastnost omili. Teorija 
opredeljuje tretjega kot tertius gaudens (tretji, ki pridobi) (Burt, 1992, str. 30–34). Gre za to, 
da ima tretji vedno možnost paktiranja z eno izmed preostalih dveh enot in s tem pridobiti 
prednost pred njima ali pa deluje kot njun posrednik in je s tem upravičen do posrediškega 
dobička. Naj omenim še, da se z vključitvijo tretjega člena v družbo kompleksnost relacij 
znatno poveča. 
 
 
Položaj 
 
Kadar govorimo o več kot dveh enotah v omrežju, postane položaj enote izjemno pomembna 
lastnost. Večji del analize omrežij se posveča opisovanju celotne slike omrežja – kot pri 
kartografiji. Kako hitro in s kakšnimi napori se pride od ene do druge točke, je odvisno od 
položaja člena na omrežnem zeljevidu. »Lokacije je vse,« bi rekli nepremičninski agentje. 
Kadar sta centralnost in neodvisnost enakomerno razporejena, takrat v omrežju ne obstaja 
vodja, veliko je napak, visoka je stopnja aktivnosti, okorna je organiziranost, vendar hkrati 
obstaja tudi visoka stopnja zadovoljstva enot. Nasprotno pa centralni položaj tako na 
individualnem kot tudi organizacijskem nivoju predstavlja pomembnost enote, ki s tem pridobi 
večje možnosti za vključitev v drugo omrežje. Centralni položaj pomeni dostop do več 
informacij in zato je vlaganje v relacijo s tako enoto vedno dobrodošlo in dostikrat ključnega 
pomena.  
 
Položaj je določen z vsebino relacij do drugih enot. V družbenem okolju obstajata dva 
osnovna tipa relacij – tiste relacije, ki so urejane s strani družbenega sistema in imajo posebna 
imena (običajno sorodstvene narave kot so mati, oče, otroci, tete in strici, bratranci in 
sestrične) in tiste, ki so bolj »ohlapno« in generično poimenovane. To so na primer prijatelj, 
sosed, znanec, sodelavec itd. Lastnosti poimenovanih relacij v primerjavi z generičnimi se 
bistveno razlikujejo in so tudi preučevane na različne načine. Rezultati pri obojih vodijo do 
presenečenj in nadaljne zmede, kar še bolj poudarja specifičnost in nepredvidljivost vsebine 
omrežij (Kadushin, 2004, str. 22).  
 
Ko je relacija poimenovana, je znana tudi njena vsebina oz. vloga tiste enote. Imenovane 
vloge (tu gre zlasti za sorodstvene povezave, na primer oče) ne opredelijo zgolj pomena 
položaja, pač pa tudi vsebino relacije (obojestranske obveznosti in pričakovano obnašanje) do 
druge imenovane vloge (kot na primer sin). Mnogokrat se formalne, torej imenovane relacije 
nadgradijo in razvijejo v neformalne. Primer: sin lahko postane očetov sodelavec.  
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Na organizacijskem nivoju so neformalne ali generične relacije pogosto vezane na mandat ali 
funkcijo določene organizacijske strukture, medtem ko so formalne relacije dolgoročnejše. 
 
 
1.3  Socialni kapital 
 
Človeški kapital je tisto, kar posameznik doprinese v omrežje. Gre za posameznikove 
izkušnje, znanje, inteligentnost itd. Pri socialnemu kapitalu (individualni nivo analize) 
posameznika gre za vsebinsko nadgradnjo človeškega kapitala. Navezuje se predvsem na 
njegov družbeni položaj v omrežju in zmožnosti izkoriščanja resursov, ki jih posamezno 
omrežje oz. njegove enote ponujajo. Skartka, gre za ustvarjanje priložnosti. »Priljubljenost« 
enote močno vpliva na to sposobnost. Tako socialni kapital neposredno ne predstavlja nekega 
atributa posamezne enote, pač pa njegovo sposobnost izvabiti resurse iz omrežja. Socialni 
kapital je neotipljiv, težko merljiv in še teže ga je locirati. 
 
Socialni kapital je tisti, ki postavi mejo uresničitve in razvoja posameznikovega človeškega 
kapitala (Burt, 1997). Socialni kapital managerja (organizacijski nivo analize) tako, recimo, 
določi njegovo sposobnost usmerjati sodelavce s prepoznavanjem priložnosti ustvarjanja 
dodane vrednosti in povezati prave ljudi za razvoj le-teh. Vedeti koga, kdaj in kako usmerjati 
je pomembna naloga managerjevega omrežja znotraj in zunaj podjetja.  
 
 
1.3.1  Moč šibkih vezi 
 
Granovetterjev (1973) koncept šibkih vezi opisuje naravo relacij med enotami z vidika 
posledic na celotno omrežje. Kot je bilo omenjeno, se šibke in močne vezi med seboj ločijo 
glede na čas poznanstva, frekvenco interakcije, subjektivno dojemanje bližine ... Običajno nas 
šibke vezi povezujejo z znanci, za katere obstaja manjša verjetnost, da se družbeno prepletajo. 
Med dobrimi prijatelji obstajajo močne vezi in je zato tudi prepletanje pogostejše. 
 
Moč šibkih vezi razlagamo sledeče: vsak od znancev (torej šibka vez) ima okoli sebe zbrano 
svoje omrežje stkano iz močnih vezi. Egocentrični omrežji opazovane enote in znanca sta tako 
povezani s šibkimi vezmi. To omogoča pretok informacij iz enega omrežja v drugega in 
eventualno integracijo opazovane enote v drugo socialno omrežje. Granovetter podaja primer 
praktične uporabe šibkih vezi z iskanjem zaposlitve.  
 
 
1.3.2  Strukturne luknje 
 
Sodelovanje in nadzor pri širjenju informacij določa socialni kapital strukturnih lukenj (Burt, 
1992, str. 18-30). Šibke vezi predstavljajo luknje v socialni strukturi trga. Konkurenčno 
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prednost ima tisti, ki lahko te luknje s svojimi vezami premosti, saj tako lahko posreduje in 
nadzira  »projekte«, ki zbližujejo ljudi na obeh straneh strukturnih lukenj. 
 
Slika 1: Prikaz strukturne luknje v omrežju 

 
Vir: Burt, 1992, str. 19. 
 
 
1.3.3  Kohezija omrežja kot socialni kapital 
 
Kohezivno ali zaključeno omrežje je omrežje, kjer je vsakdo tako povezan, da je neopažen 
»pobeg« nemogoč. Običajno to tudi pomeni, da je omrežje gosto. Tako omrežje predstavlja vir 
za socialni kapital na podlagi dveh stvari: 

- vpliva na dostop do informacij (informacija je na voljo in je zanesljivejša), 
- oblikuje sankcije, zaradi katerih si ljudje lažje zaupajo, saj se tveganje zmanjša. 

 
Oseba ali organizacija, ki je vpeta v zaključeno omrežje, ima zaradi obvladovanja tveganja 
večje možnosti za nastanek socialnega kapitala in s tem konkurenčno prednost pred ostalimi.  
 
 
1.3.4  Posredništvo kot socialni kapital 
 
V primeru posredništva se konkurenčna prednost razvije z možnostjo dostopa do in nadzora 
informacij. Omrežje, ki omogoči premostitev strukturnih lukenj, zagotavlja zgodnji dostop do 
obsežne količine informacij in s tem za poslovne odločitve pomemben nadzor nad njimi. 
Zgoraj omenjeni tertius gaudens lahko igra posredniško vlogo pri premoščanju strukturnih 
lukenj. Predvsem vodstveni kader naj bi bil vpet v omrežje, ki to omogoča.  
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Oba vira socialnega kapitala temeljita na predpostavki, da omrežje vpliva na tok informacij. 
Komunikacija potrebuje čas in pomembno je, kdo kaj prej izve. Predvideva se, da bo 
informacija najprej zakrožila znotraj skupine in šele nato med skupinami. Raziskave kažejo 
(Festinger, Schachter, Black, 1950), da je tako tudi pri divizijah in različnih dejavnostih. 
 
 
Socialni kapital hitro postaja osrednji koncept v poslovnem svetu, sociologiji in politiki. 
Prinaša namreč nove vpoglede na vzroke uspešnosti posameznikov in organizacij: 

- v primerjavi z ostalimi bodo posamezniki z močnejšim socialnim kapitalom na osnovi 
močne povezanosti imeli boljše možnosti za uspeh na poslovnem področju, in sicer 
zaradi: 
- hitrejše identifikacije strukturnih lukenj v nepričakovanih situacijah, 
- široke baze referenc, 
- identifikacije obetavnih priložnosti, 
- izbire pravega načina pozicioniranja svojega podjetja, 

- podjetniki z močnejšim socialnim kapitalom imajo boljše možnosti, da podjetje v 
težavah ponovno spravijo na noge (hireje se zavedo težav in so bolj fleksibilni pri 
prilagajanju na spremembe). 

 
 
1.4  Pregled teorije omrežij na individualnem nivoju 
 
Omrežje so medsebojne relacije, ki omogočajo pretok vpliva in informacij, možnost prehajanj 
in oblikovanj skupnosti. Moč šibkih vezi določajo čas, emocije, zasebnost in recipročnost 
(Granovetter, 1973). 
 
Struktura omrežja, v kateri udeleženci tvorijo kohezivno primarno skupino – klike, je opisana 
z relacijami med posemezniki. Medosebne relacije zbirajo pomembne informacije in koristi 
nadzora ter s tem posledično ustvarjajo priložnosti za premostitev strukturnih lukenj (Burt, 
1990, 1997a). 
 
Socialne vezi med podjetji s svojo strukturo in kakovostjo oblikujejo ekonomske poteze s tem, 
da ustvarjajo enkratne priložnosti in dostop do njih (Uzzi, 1996). 
 
Omrežja predstavljajo ohlapne zbirke posameznikov, ki vzdržujejo osebne stike preko omrežja 
poslovnih partnerjev in tesnih socialnih razmerij. Primarna korist je ustvarjanje strukture 
povezav in kvalitetna menjave, ki oblikujeta priložnosti in pričakovanja (Uzzi, 1997). 
 
Omrežje je zbir relacij, ki nudijo materialne vire, informacije in emocionalno podporo 
(Borgatti, Jones, Everett, 1998). 
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Omrežje so multiple, neformalne in medosebne relacije, ki presežejo organizacijske omejitve, 
olajšajo izmenjavo informacij ter ustvarijo zaupljivo ozračje, ki pospeši medorganizacijsko 
menjavo (Gulati, Gargiulo, 1999). 
 
Omrežje je socialna struktura, v kateri so simpatija, zaupanje in odpuščanje med udeleženci 
smatrani kot vrednost. Učinek je pretok informacij, vpliva in solidarnosti (Adler, Kwon, 
2002). 
 
Mreža komunikacij in izmenjave informacij (s poudarkom na vrednosti informacije in 
vrednosti vezi) vpliva na delovni učinek (Cross, Prusak, 2002). 
 
 
1.5  Pregled teorije omrežij na organizacijskem nivoju 
 
Omrežje menjave je nabor dveh ali več menjalnih relacij. Med seboj so povezani do te mere, 
da je menjava ene relacije odvisna oz. pogojena z menjavo (ali ne-menjavo) druge (Cook, 
Emerson, 1978). 
 
Omrežja se nanašajo na socialne relacije, ki vplivajo na poslovne odločitve. Koncept 
eksplicitno poudarja pomembnost zaupanja, kontinuiranega procesa, medosebnih relacij, 
menjave informacij ter zaledja partnerjev. Omrežje močnih vezi je bolj primerno pri 
kompleksnejših transakcijah (Granovetter, 1985). 
 
Dve ali več organizacij vpletenih v dolgoročno razmerje s časom spremenijo medsebojno 
odvisnost. Z intenzivno interakcijo oblikujejo podmnožico na svojih trgih (Thorelli, 1986). 
 
Omrežje je dolgoročna in namenska povezava med posebnimi a vseeno podobnimi (kar se tiče 
pridobivanja dobička) organizacijami, ki jim omogoča pridobiti ali ohraniti konkurenčno 
prednost pred enotami, ki vanjo niso vključene (Jarillo, 1988). 
 
Organizacije pogosto poslujejo v okolju, ki vsebuje omejeno število prepoznavnih akterjev. 
Le-te so v nenehnem obojestranskem menjalnem razmerju (resursi in aktivnosti) z opazovano 
organizacijo (Hakansson, Snehota, 1989). 
 
Omrežje so nedoločene in stalne transakcije v obliki komunikacije. Vpete so v posebno 
socialno strukturo. Meje se razširijo in zajamejo širšo komuno udeležencev, ki bi bili drugače 
popolnoma ločeni (Powell, 1990). 
 
Tesno zavezništvo z omejenim naborom dobaviteljev in kupcev, ki podjetju omogočajo 
stabilizacijo, hkrati pa ostaja prilagodljivo in odzivno na spreminjajoče razmere na trgu 
(Larson, 1991). 
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Omrežje je dolgoročno in na zaupanju osnovano partnerstvo, ki omogoča pretok informacij in 
mobilnost ter zabriše meje med medsebojno odvisnimi, a samostojnimi podjetji (Saxenian, 
1991). 
 
Nova oblika organizacij, ki se radikalno razlikuje od Weberjeve birokracije ali tržnih 
transakcij. Zajema tekoče, prilagodljive in goste delavne vezi, ki prehajajo iz različnih znotraj- 
in zunajorganizacijskih meja. Organizacijska omrežja niso enaka elektronskim , niti niso tako 
osnovana. Komunikacija iz oči v oči in socialna srečanja so bistvenega pomena (Nohria, 
Eccles, 1992). 
 
Omežje je nabor medorganizacijskih in medosebnih relacij, ki ustvarjajo socialno dimenzijo 
(osebne relacije, ugled, zaupanje, recipročne norme) transakcij in so bistvo nadzora in 
koordinacije v menjalni strukturi (Larson, 1992). 
 
Omrežje je nabor dveh ali več relacij, znotraj katerih se vrši poslovna menjava. Poslovna 
omrežja posedujejo prednosti znatno večje, kot je zgolj vsota posameznih diadnih razmerij  
(Anderson, Hakansson, Johanson, 1994). 
 
Posamezna podjetja so vpletena v majhno število aktivnosti, ki pa so vpeta v kompleksno 
verigo input-output relacij z drugimi podjetji (Dyer, 1996). 
 
Vpetost v omrežje, z informacijami in priložnostmi, ki jih ponuja, vpliva na transakcijske 
stroške (Williamson, 1996). 
 
Omrežje je nabor vozlišč (posameznikov ali organizacij) povezanih z naborom socialnih 
relacij (prijateljstvo, podvajanje, prenos sredstev ...) specifičnih lastnosti. To vključuje tako 
vertikalno kot horizonrtalno povezana podjetja (Gulati, 1999). 
 
Strateško omrežje podjetja zajema nabor njegovih relacij, tako horizontalnih kot vertikalnih, z 
drugimi organizacijami (naj si bodo dobavitelji, kupci, konkurenca ali drugi), z drugimi 
vejami industrije in z drugimi državami. Ta strateška omrežja so sestavljena iz 
medorganizacijskih vezi, ki so trajne in strateško pomembne za podjetje. Vključujejo strateške 
zveze in dolgoročna partnerstva (Gulati, Nohria, Zaheer, 2000). 
 
Formalna omrežja vsebujejo zavestno načrtovane in oblikovane nabore relacij, medtem ko so 
vezi neformalnih omrežij spontane in zasenčijo formalno predpisan način dela in avtoriteto. 
Individualne relacije so vpletene v kontekst drugih relacij, ki imajo lahko vodstvene 
implikacije (Antia, Frazier, 2001). 
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2  PREGLED GLASBENE DEJAVNOSTI 
 
 
Glasba je ena najstarejših in vsestranskih oblik komuniciranja, ki se dotakne vseh ljudi in 
kultur na tem svetu. Približno stoletje stara glasbena dejavnost se je razvijala hkrati z 
možnostjo snemanja, hrambe in predvajanja zvoka. Tehnološki napredek tako usmerja 
spremembe v glasbeni industriji (mono → dolby surround, vinil plošče →  kasete → CD-ji → 
mp3, gramofoni → prenosni predvajalniki). Vse te spremembe prisilijo udeležence v glasbeni 
dejavnosti k hitremu prilagajanju in sprejemanju le-teh ali pa jih enostavno pokopljejo. 
 
 
2.1  Procesi v glasbeni dejavnosti 
 
Glasbena dejavnost je zgrajena okrog treh osnovnih procesov (Parikh, 1999, str. 2-3), in sicer: 
 

1. Ustvarjanje glasbe 
Avtoji, tekstopisci, aranžerji, izvajalci (imenujmo jih umetniki) so tisti, ki posedujejo 
kreativnost in talent za ustvarjanje glasbe. Gre predvsem za kreativen proces, vendar 
vseeno zahteva veliko sodelovanja in usklajevanja med številnimi udeleženci tega 
procesa. 

 
2. Trženje glasbe 

Trženje vključuje oblikovanje blagovne znamke (branding), širjenje informacij in 
povezovanje v glasbene komune. Najpomembnejši kanali za branding in širjenje 
informacij so promotorji, glasbeni uredniki, klubi, televizija, radio in internet. Ti 
udeleženci širijo informacije o novih albumih in posredujejo predstavitvene izdelke 
ljubiteljem glasbe in potencialnim kupcem. Hkrati soustvarjajo glasbene komune, ki 
združujejo ljubitelje glasbe s podobnimi glasbenimi okusi. Trgovine in spletne trgovine 
(e-trgovine) prav tako prispevajo k brandingu, saj se poleg same prodaje glasbe 
ukvarjajo še s prodajo promocijskega materiala (merchandising). 
 

3. Distribucija glasbe 
Glasba je »tekoč« proizvod. Brez primernega nosilca zvoka jo je nemogoče prodajati. 
Klasična distribucija obsega zalaganje glasbenih trgovin z nosilci zvoka, njej pa sledi 
nadaljna prodaja končnemu kupcu. V distribucijo posega internet z možnostjo prodaje 
preko e-trgovin (v obliki nosilca zvoka poslanega kupcu na dom ali pa v vedno bolj 
razširjeni obliki plačanega elektronskega prenosa (download) glasbe v mp3 ali kakšni 
drugi elektronski obliki). Naj omenimo še možnost distribucije preko koncertov 
umetnika. 
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Slika 2: Struktura glasbene dejavnosti  
 

 
Vir: Parikh, 1999, str. 4. 
 
 
Struktura glasbene dejavnosti se je, kot omenjeno, znatno spreminjala skozi čas. Tako se je 
razvila do faze, ko so med umetnikom in končnim kupcem kar trije vmesni sloji in vsak od 
njih doda vrednost, ki na koncu bremeni kupca. Glede na to, da imajo mladi in vzhajajoči 
umetniki zato omejen dostop do trženjskih in distribucijskih kanalov, levji delež dobička 
poberejo proizvajalci fonogramov. Proizvajalci fonogramov (v večini primerov gre za pet t.i. 
»majorjev« oz. največjih mednarodnih proizvajalcev fonogramov: Sony Music, BMG, EMI, 
Warner Music ter Universal Music Group) igrajo tako odločilno vlogo pri upravljanju vseh 
treh glasbenih procesov, saj priskrbijo začetni kapital in potrebno marketinško znanje. 
 
Takšna je bila situacija še pred nekaj leti. V zadnjem času je razmah interneta približal 
umetnika s končnim kupcem tako na področju trženja kot distribucije. Internet postaja neke 
vrste posrednik med umetnikom in vsemi ostalimi udeleženci v glasbeni industriji. S tem 
proizvajalci fonogramov izgubljajo vodilni položaj v strukturi. Napovedi kažejo, da bodo 
proizvajalci fonogramov izgubili svojo tradicionalno vlogo in se bodo morali vsebinsko 
preoblikovati glede na nove razmere in tehnološke pogoje. Vse bolj razširjen in dostopen 
elektronski prenos podatkov in s tem tudi glasbe preko interneta bo tako postopoma 
minimaliziral pomen klasične distribucije in posredno glasbenih trgovin. Primarni kanal za 
trženje in distribucijo bo tako postal internet. Umetniki bodo postali močnejši in njihov 
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položaj v strukturi glasbene dejavnosti se bo vse bolj centraliziral. Omogočila se jim bo 
neodvisnost, s tem pa prevzemanje velikega dela glasbenega posla na svoja pleča. 
 
Slika 3: Struktura glasbene dejavnosti v bližnji prihodnosti  
 

 
Vir: Parikh, 1999, str. 7. 
 
 
2.2  Udeleženci na trgu glasbene dejavnosti 
 
Pojem glasbena dejavnost si lahko v širšem pomenu besede predstavljamo kot celoten splet 
izdelkov, storitev, organizacij in subjektov, ki kakorkoli prispevajo k temu, da lahko 
poslušalec sliši oziroma posluša glasbo, bodisi v živi izvedbi bodisi prek avdio- in 
videonaprav. Taka opredelitev zajema proizvodnjo, založništvo, distribucijo in prodajo 
nosilcev zvoka, založništvo notnih edicij, koncertno-menedžersko dejavnost glasbenih 
izvajalcev, dejavnost glasbenih tonskih studijev, dejavnost simfoničnih orkestrov, glasbeno 
svetovalno dejavnost, spletno prodajo ter izdelavo, servisiranje in prodajo glasbil in ostalih 
profesionalnih elektronskih naprav, namenjenih produciranju glasbe (Šarac, 2002, str. 10). 
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2.2.1  Proizvajalec fonogramov 
 
Skozi razvoj fonogramske industrije so proizvajalci fonogramov ohranili svoji dve glavni 
dejavnosti, in sicer upravljanje z umetniki in repertoarjem (A&R – artist and repertoire) ter 
trženje. Skartka dejavnosti, ki označujeta vhodno in izhodno funkcijo sistema. Na eni strani 
imamo torej razvijanje novih produktov, ki ustrezajo trenutnemu povpraševanju trga, in 
uporabo distribucijskih kanalov in raznih oblik promocije za njihovo čim uspešnejšo prodajo 
na drugi strani. A&R oddelek ima nalogo poiskati umetnike, z njimi podpisati pogodbo, jih 
glasbeno spremljati in jim pri tem svetovati. Pogosto imajo zaposleni v A&R oddelku 
korenine v glasbeni sceni in praviloma razpolagajo z dobro mrežo zvez z viri, ki jih obveščajo 
o njihovih potencialnih pogodbenih partnerjih. Običajno gre za umetnike ali skupine, ki že 
imajo izkušnje predvsem na koncertnem področju in ki imajo v najboljšem primeru že svojega 
managerja. Ta potem poskuša izpogajati čim boljšo pogodbo s proizvajalcem fonogramov. 
A&R oddelek je vedno v stiku s svojimi sodelavci v trženju, ki delujejo na izhodni strani 
fonogramske industrije. Tržni oddelek postavi regulativo, ki po tržnih kriterijih produkta 
vpliva na sam produkcijski proces. Kar zadeva umetnikov »image«, se pravi način na katerega 
bodo umetnika tržili in medijsko predstavili, imajo glavno besedo tržniki (Negus,1992, str. 
62). 
 
Svetovni trg obvladuje pet zgoraj omenjenih multinacionalnih proizvajalci fonogramov. 
Večina svetovne produkcije je pod njihovim nadzorom. V Sloveniji ima vsak od teh velikanov 
tudi licenčnega partnerja, ki skrbi za promocijo in distribucijo njegovega repertoarja. 
 
 
2.2.2  Založba 
 
Založništvo (gre za uveljavljanje avtorskih pravic za zaščitena dela) predstavlja pomembno 
področje na trgu glasbene dejavnosti. Vseh pet omenjenih velikih proizvajalcev fonogramov 
ima ali svojo založbo ali pa je solastnik kakšne, ki pobira avtorske honorarje in tantieme za 
dela, ki so jih oni založili. Z vsako pesmijo, ki je predelana in gre na trg, z vsako melodijo za 
reklamni spot, pa tudi z vsakim javnim predvajanjem pesmi se povečuje promet založb. 
 
 
2.2.3  Sazas 
 
Združenje SAZAS je organizacija za kolektivno zaščito avtorskih pravic glasbenih 
ustvarjalcev na področju malih avtorskih pravic (pravice javnega oddajanja in izvajanja 
glasbenih del) ter na področju mehaničnih avtorskih pravic (pravica snemanja, reprodukcije in 
razmnoževanja avtorskih del na nosilcih zvoka). To pomeni, da na podlagi Zakona o avtorskih 
in sorodnih pravicah (ZASP), nalogov domačih avtorjev in pogodb o medsebojnem zastopanju 
s tujimi avtorskimi društvi uveljavlja avtorske pravice in pridobi avtorske honorarje ter jih 
posreduje ustreznim avtorjem doma in v tujini. 
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Osnovne dejavnosti so: 
- da od tistih, ki pri svoji dejavnosti javno uporabljajo glasbena dela, pridobi avtorske 

honorarje in jih posreduje ustreznim imetnikom pravic doma in v tujini, 
- da avtorjem nudi pravno pomoč, da bi njihovo ustvarjalno delo potekalo nemoteno, 
- da uporabnikom glasbenih avtorskih del omogoči zakonit, enostaven in nemoten 

dostop do celotnega svetovnega glasbenega repertoarja, 
- da s sredstvi iz promocijskega sklada vzpodbuja in podpira slovensko glasbeno 

ustvarjalnost. 
 
 
2.2.4  Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Ipf.si) 
 
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije je 
organizacija, katere glavni cilj in dejavnost sta kolektivno uveljavljanje in zaščita pravic 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih 
pravicah. Zavod kolektivno uveljavlja in ščiti pravice domačih izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov doma in v tujini, na podlagi mednarodnih pogodb pa enako uveljavlja in ščiti tudi 
pravice tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji. 
 
Poslovni cilji zavoda so: 

- kolektivno uveljavljanje in zaščita pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, kot 
jih določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, 

- na podlagi Pravilnika o uporabi fonogramov in njegovega tarifnega dela sklepanje 
tarifnih sporazumov z uporabniki ter zaračunavanje nadomestil za uporabo posnetkov, 

- razdeljevanje tako zbranih nadomestil izvajalcem in proizvajalcem, katerih glasbo so 
uporabniki uporabili, 

- informiranje splošne javnosti o pomenu zaščite in uveljavljanja avtorske ter sorodnih 
pravic za nadaljnji razvoj glasbe in glasbene ustvarjalnosti. 

 
 
2.2.5  Sindikat glasbenikov Slovenije (SGS) 
 
Sindikat glasbenikov Slovenije je neodvisna organizacija glasbenih delavcev, v katero se 
prostovoljno združujejo, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni 
položaj, pravice na podlagi dela in iz dela ter iz delovnega razmerja in avtorstva. Za 
uresničitev namenov preko svojih organov zastopa interese združenih glasbenih delavcev v 
odnosih z delodajalci, državo in drugimi organizacijami, agencijami in podjetji. Član lahko 
postane vsaka oseba, ki je državljan Republike Slovenije ali pa se redno ukvarja z glasbeno 
dejavnostjo na področju Republike Slovenije in pridobiva dohodke iz glasbene dejavnosti pa 
ni delodajalec. 
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2.2.6  Mediji 
 
Mediji so sredstva javnega obveščanja, ki jih lahko razdelimo v štiri velike skupine. 
Televizijski medij, radio, tiskani medij ter spletni medij. Po podatkih Ministrstva za kulturo 
Republike Slovenije imamo v Sloveniji 49 televizijskih postaj (poleg nacionalne še 
komercialne ter lokalne televizijske postaje), 95 radijskih postaj (z različnim obsegom 
pokritosti), 665 tiskanih medijev (od dnevnikov, tednikov, mesečnikov do biltenov 
raznoraznih tematik in vsebin) in 53 spletnih medijev (internetnih strani z informativno 
vsebino). Glede na število prebivalcev je koncentracija medijev v Sloveniji visoka in napovedi 
kažejo, da tako veliko število televizijskih in radijskih postaj na tako malem območju ne bo 
preživelo. V prihodnosti lahko pričakujemo njihovo povezovanje v mreže, kar bo bistveno 
vplivalo na obstoječe programske zasnove. 
 
 
2.2.7  Management 
 
Glasbeni manager v Sloveniji predstavlja osebo ali agencijo, ki skrbi za poslovno plat 
delovanja umetnika. Tako lahko skrbi za njegove nastope, promocijske aktivnosti, 
dogovarjanja s sponzorji in tako naprej. Do neke mere se lahko funkciji managerja in A&R 
oddelka tudi prepletata. Vsebina managerjevega dela se razlikuje od primera do primera in je 
odvisna od specifičnosti dogovora med managerjem in umetnikom. 
 
 
2.2.8  Umetnik 
 
Umetniki (avtorji, tekstopisci, aranžerji, izvajalci) s svojo kreativnostjo in talentom ustvarjajo 
glasbo. Lahko gre za posameznike ali skupine, ki delujejo kot samostojna celota. Umetniki 
predstavljajo vsebinski del trga nosilcev zvoka. V kreativnem procesu generirajo skladbe, ki 
jih posnamejo v glasbenih studiih. Posnete skladbe oz. njihovi zvočni zapisi se reproducirajo 
na nosilcih zvoka, ki so predmet trgovanja. Značilnost slovenskega glasbenega prostora je, da 
za glasbene izvajalce panoga v večini primerov ne pomeni le trga nosilcev zvoka, ampak je 
zanje ekonomsko pomembnejši vidik koncertna dejavnost. Le redke izdaje dosegajo visoko 
naklado, zato samo od prodaje nosilcev zvoka ne bi mogli »preživeti«. Izdaja albuma na 
nosilcih zvoka je nujna z vidika promocije, saj si z njo utrejo pot do glasbenih urednikov na 
radijskih in televizijskih postajah, dosežejo večjo prepoznavnost pri poslušalcih, nastopijo na 
večjem številu koncertov in posledično dobijo višji honorar za izvedbo koncerta. 
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3  ANALIZA RELACIJ 
 
 
Sedaj, ko smo predstavili udeležence, ki se nahajajo v omrežju glasbene dejavnosti in opisali 
njihove naloge ter lastnosti, je prav, da opredelimo in preučimo še vezi med njimi. Ugotovimo 
ključne enote v omrežju, katerih vidik relacij je glede na zastavljen cilj naloge smotrno 
analizirati. To so umetniki, management, proizvajalec fonogramov ter mediji. Pogled vsakega 
izmed njih na vsebino in lastnosti vezi prav gotovo doprinese k boljšemu razumevanju in 
razlagi omrežja med udeleženci na trgu glasbene dejavnosti. V ta namen sem opravili 
pogovore s predstavnikoma proizvajalcev fonogramov in medijev ter na podlagi lastnih 
izkušenj interpretiral še vidik glasbene skupine in managementa. Izluščil sem ključne 
podrobnosti in jih za vsako enoto posebej strnil v analizo povezav. 
 
 
3.1  Vidik glasbene skupine in managementa (skupnosti) 
 
Zaradi tesne povezanosti in nastopanja preučevane glasbene skupine in managerja navzven kot 
homogene celote, združimo ti dve enoti z medsebojnimi relacijami v eno enoto in jo 
poimenujmo skupnost. Skupnost izberemo kot osrednjo enoto v omrežju glasbene dejavnosti, 
okoli katere so zbrani preostali, zgoraj opisani udeleženci, zato bom najprej predstavil njen 
vidik preučevanega omrežja. Analiza je narejena na podlagi lastnih izkušenj delovanja v 
skupnosti od njene ustanovitve dalje. Preučil sem vezi med enotami, ki so neposredno v 
povezavi s skupnostjo kot tudi vezi med glasbeno skupino in managementom. 
 
 
3.1.1  Glasbena skupina in manager 
 
Vez med skupino in managerjem je izjemno močna – prav gotovo najmočnejša v strukturi 
omrežja skupine. Enoti sta si zelo blizu, saj je frekventnost komuniciranja na dnevni ravni 
(večinoma celo večkrat dnevno). Med njima obstaja zaupanje in recipročnost, vez se je razvila 
iz poslovnih sodelavcev do prijateljstva. Seveda so vloge znotraj skupnosti porazdeljene. 
Manager skrbi za poslovni del delovanja skupnosti in je prvi stik z okoljem. On je tisti, ki 
nadzoruje in filtrira vse kontakte (od oboževalcev, medijev, založbe, sponzorjev, koncertnih 
organizatorjev ...) in vstopne informacije namenjene skupini in jih potem posreduje naprej. 
Glasbena skupina skrbi za glasbeni del delovanja skupnosti in ima nedotakljivo moč nad 
kreativnim delom. Vseeno je vpletena tudi v poslovni proces. Poslovne odločitve in strategije 
se sprejmejo na rednih sestankih, na katerih manager predstavi tekoče zadeve. Po razpravi se 
sprejete odločitve izvršijo.  
 
Vloge posameznih enot znotraj skupnosti so se skozi obdobje spreminjale. Pred skupnim 
sodelovanjem glasbene skupine in managerja so bile poslovne relacije speljane neposredno k 
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skupini, sčasoma in z naraščanjem zaupanja pa se je vse večji del poslovnih nalog selil na 
managerja. Trdno ekonomsko zaupanje, ki obstaja znotraj skupnosti, je dolgoročne narave in 
dopušča občasna odstopanja obeh enot.  
 
Skupnost ima z okoljem spletene določene relacije (tako močne kot tudi šibke). Prav tako pa 
vsak posameznik, ki sestavlja skupnost, prinaša v omrežje še lastne vezi svojega 
egocentričnega omežja, ki s svojimi šibkimi vezmi premošča strukturne luknje in s tem veča 
socialni kapital skupnosti. Vsekakor prihaja, glede na skupno področje delovanja, tudi do 
podvajanja relacij. Narava delovanja in poslovanja skupnosti zahteva velik socialni kapital za 
doseganje zastavljenih strateških (tako dolgoročnih kot kratkoročnih) ciljev. Nenazadnje pa 
skupnost svoj socialni kapital veča tudi s posredniško funkcijo in s tem v obliki posredniškega 
»dobička« koristi svojemu prihodnjemu delovanju. 
 
 
3.1.2  Skupnost in proizvajalec fonogramov 
 
Vez med skupnostjo in proizvajalcem fonogramov je poslovne narave in je celo definirana z 
medsebojno pogodbo o sodelovanju. Proizvajalec fonogramov natisne nosilce zvoka s kreacijo 
glasbene skupine, jih distribuira v trgovine in e-trgovine ter skrbi za njihovo promocijo. 
Znotraj enote proizvajalca fonogramov je več oddelkov in s tem oseb, s katerimi skupnost 
komunicira. Glede na področje delovanja posameznega oddelka je pogostost komuniciranja 
(in s tem bližina enot) s skupnostjo različna. 
 
Najpogosteje skupnost sodeluje z A&R oddelkom, s katerim je spletla tudi močno vez. Na 
podlagi intenzivnega sodelovanja je ta vez postala tudi prijateljska. A&R oddelek je vmesni 
člen med mediji in skupnostjo. Načeloma lahko komunikacija z mediji poteka neposredno s 
skupnostjo, vendar zaradi sistematizacije in v izogib podvajanju tok informacij poteka preko 
A&R oddelka. Kontakti A&R oddelka s pomočjo kontaktov skupnosti zajamejo vse medije na 
slovenskem prostoru. 
 
Vezi med direktorjem proizvajalca fonogramov in skupnostjo ter distribucijskim oddelkom 
proizvajalca fonogramov in skupnostjo sta izključno poslovne narave in sta relativno šibki. 
Komunikacija je občasna in se vrši po potrebi. 
 
Značilnost vezi med skupnostjo in proizvajalcem fonogramov je tudi njena ekskluzivnost. 
Skupnost je nareč lahko poslovno povezana v določenem obdobju le z enim od proizvajalcev 
fonogramov, ki so prisotni na trgu. Sodelovanje je plod obojestranskih interesov in 
medsebojnih dogovarjanj. Izbira proizvajalca fonogramov je odvisna od vsebine zgoraj 
omenjene pogodbe o sodelovanju. 
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3.1.3  Glasbena skupina in založba 
 
Založba in proizvajalec fonogramov sta v opazovanem primeru vodeni s strani enih in istih 
oseb. V ospredju je vez med direktorjem in glasbeno skupino, saj je naloga založnika zaščita 
avtorskega dela, ki pa je domena glasbene skupine in ne tudi managerja. Vez je poslovno 
obarvana, definirana s pogodbo in šibka. Zaupanje je krhko in ne odpušča odstopanj. 
 
 
3.1.4  Skupnost in mediji 
 
Vez med skupnostjo in mediji največkrat zajema posredovanje informacij o skupnosti 
medijem in povpraševanje medijev po intervjujih s skupnostjo ter njenem promocijskem 
slikovnem in zvočnem materialu. Predstavimo malce zgodovino teh povezav. V začetni fazi 
nastajanja skupnosti je bila vez z mediji šibka oziroma se je šele vzpostavljala. Bila je tudi 
neuravnotežena, saj je bil interes vzpostavitve v večji meri na strani skupnosti. Skupnost je 
bila v vlogi izkoriščevalca. Z vse večjo aktivnostjo skupnosti in povečevanjem interesa 
medijev, se je število vezi in frekventnost komunikacije povečala in tako hkrati zmanjšala 
razdalja med enotama. Vzpostavilo se je ravnotežje, ki se ga skuša ohraniti. Danes so nekatere 
vezi močnejše, druge šibkejše. Strukturne luknje v omrežju omogočajo doseganje celotnega 
medijskega prostora. Trg medijev je zelo gost, povezanost med enotami na trgu medijev pa 
povečuje njihov socialni kapital. 
 
 
3.1.5  Glasbena skupina in Sazas 
 
Skupina kot družba avtorjev je s Sazasom povezana na poslovni ravni. Včlanjena je v 
skupščino avtorjev, kjer lahko s svojim glasom sodeluje pri poslovnih usmeritvah Sazasa. Vezi 
so šibke, komunikacija je redka in formalne oblike. 
 
 
3.1.6  Glasbena skupina in Ipf.si 
 
Skupina kot družba izvajalcev je z Ipf.si povezana na poslovni ravni. Včlanjena je v skupščino 
izvajalcev, kjer lahko s svojim glasom sodeluje pri poslovnih usmeritvah društva izvajalcev. 
Vezi so šibke, komunikacija je redka in formalne oblike. 
 
 
3.1.7  Glasbena skupina in Sindikat glasbenikov Slovenije 
 
Skupina kot družba glasbenikov je s Sindikatom povezana na poslovni ravni. Sindikat sicer 
združuje glasbenike, vendar je aktivno sodelovanje vseh glasbenikov premajhno, da bi svoj 
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socialni kapital razvil do mere, ki bi prinašala koristi. Vezi so šibke, komunikacija je redka in 
formalne oblike. 
 
 
3.1.8  Skupnost in umetniki, producenti, lastniki studijev, idr. 
 
Gre seveda za številne relacije, ki pa se med seboj razlikujejo. Največkrat gre za šibke vezi 
(znanci, stanovski kolegi, občasni sodelavci ... ) z občasno komunikacijo in šibkim zaupanjem, 
ki pa velikokrat pripomorejo k doseganju višjih ciljev. Tu imam v mislih predvsem ugodnejše 
tarife za studijske in producentske storitve, izmenjavo inštrumentov, nasvetov, izkušenj ... 
Socialni kapital, kot posledica strukturnih lukenj, je pri teh vezeh ogromen. 
 
Poleg šibkih so prisotne še močne vezi, ki se razvijejo z intenzivnejšim sodelovanjem 
skupnosti in določenih posameznikov (največkrat so to producentje). Močne vezi se razvijejo 
v obdobju snemanja izvedb skupine, saj so enote dalj časa v neposredni, fizični bližini. 
Razvije se zaupanje in dolgoročna vez. 
 
 
3.1.9  Skupnost in sponzorji 
 
Relacija skupnosti s sponzorji je pogojena s specifičnostjo posameznega sodelovanja. Glede 
na izkušnje pri opazovani skupnosti gre v večini primerov za dolgoročna sodelovanja, ki 
prinašajo obojestransko korist. Torej so vezi uravnotežene oziroma recipročne in postajajo vse 
močnejše. Zaupanje raste. 
 
Vpetost sponzorjev v svoja omrežja in njihov socialni kapital prinašta koristi v raznih oblikah 
tudi skupnosti (vpliv, lobiranje, nadaljnji kontakti ...).  
 
 
3.1.10  Manager in organizatorji koncertov 
 
To je vedno relacija manager in koncertni organizator, brez vpletanja skupine. Skozi obdobje 
poslovanja se kaj kmalu vzpostavijo vezi med managerjem in precej omejenim številom 
zanesljivih organizatorjev koncertov. Kljub morda nekaterim močnejšim vezem je menjava 
izključno poslovna, ki ne dopušča napak in temelji na krhkem zaupanju. Sodelovanje in 
komunikacija je sezonske narave in sovpada s promocijskimi aktivnostmi ob izidih izdelkov 
skupine. 
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3.1.11  Druge povezave skupnosti 
 
Pravno poslovanje skupnosti zahteva najemanje servisa računovodskih in pravnih storitev. 
Vezi so poslovne, komunikacija izključno formalna. Relacije so pogodbeno definirane in ne 
dopuščajo odstopanj. 
 
Skupnost že dalj časa sodeluje z ekipo, ki skrbi za celostno grafično podobo glasbene skupine 
in njenih izdelkov (od oblikovanja CD-jev do internetne strani, plakatov in majic skupine, 
stylinga, fotografiranja ...) in zato obstajajo med njimi vezi močne narave. Komunikacija ni 
samo poslovna, ampak tudi na prijateljski osnovi. Poteka pogosto. Odločitve o ustreznosti 
konceptov enote designa sprejema skupnost. 
 
Koncertna ekipa je skupina ljudi, ki skrbi za tehnično podporo, varnost, zvok in osvetljavo na 
koncertih glasbene skupine. Poslovno sodelovanje se je razvilo iz prijateljskih vezi, zato so 
zelo močne, saj tako delo pogojuje obstoj trdnega zaupanja. 
 
Slika 4: Struktura omrežja z vidika skupnosti 
 

 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
3.2  Vidik proizvajalca fonogramov 
 
Intervjuval sem predstavnika A&R oddelka (glej Priloga 1), ki je razkril odnose znotraj 
proizvajalca fonogramov in razkril vsebino vezi navzven. Naj omenim še, da funkcija A&R 
oddelka ni tako strogo določena kot je praksa v tujini, saj poleg osnovne dejavnosti opravlja 
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tudi promocijske aktivnosti, ki so potrebne za pomoč prodaji tako domačega kot tujega 
repertoarja. Predvsem je tu skrb za odnose z javnostmi, najpogosteje z mediji. 
 
 
3.2.1  Odnosi znotraj proizvajalca fonogramov 
 
Odnos z direktorjem je strogo posloven in sicer po lastni volji. Komunikacija je neposredna, 
pogosta in recipročna. Direktor je tisti, ki odloči, katerega umetnika se bo uvrstilo v repertoar 
in z njim podpisalo pogodbo o sodelovanju. Na odločitev vpliva tudi A&R oddelek, kar kaže 
na zaupanje, ki vlada med oddelkoma. 
 
Tudi z oddelkom distribucije ni stkanih prijateljskih vezi. Odnosi so še bolj formalno-
poslovni, saj se komunikacija, ki se vzpostavlja po potrebi, nanaša predvsem na količine 
promocijskih izdelkov in določanje točke preloma pri količini izdelave nosilcev zvoka. Fizična 
bližina med oddelkoma ne obstaja, vendar se vzpostavlja, saj je komunikacija in odzivnost 
hitrejša, če sta oddelka v neposredni bližini. 
 
 
3.2.2  Proizvajalec fonogramov in mediji 
 
Nekatere povezave z mediji obstajajo že dalj časa in segajo v obdobje pred zaposlitvijo 
predstavnika A&R oddelka pri proizvajalcu fonogramov. Gre za poznanstva vkjlučena v 
adremo, ki se dopolni s kontakti proizvajalca fonogramov. Socialni kapital podjetja se poveča 
za osebni socialni kapital A&R oddelka. 
 
Mediji se ločijo na dva dela glede na njihove lastnosti. Med mediji in novinarji obstajajo 
nekateri, s katerimi se komunicira na osebni ravni (tisti, s katerimi se »najlepše« sodeluje) in 
ki jih povezuje močnejša vez. Običajno se takim posreduje tudi več informacij. Drugi so tisti, 
ki dosegajo ciljno publiko, ki je odvisna od narave umetnika (»pop in alter« ne uporabljata 
istih kanalov). Navadno gre tu za šibkejše in bolj poslovno orientirane vezi. 
 
Frekventnost komuniciranja z mediji je visoka in poteka na dnevni ravni. Gre za t.i. 
»bombardiranje« z novicami, na katere se potem medij navadi, kar proizvajalcu fonogramov 
vnaprej zakupi medijski prostor. Medij pač ve, da bo od proizvajalca fonogramov vedno dobil 
določeno količino novic, ki jih bo lahko objavil. 
 
Osebni odnos oz. poznanstva pripomorejo k temu, da se neka stvar naredi hitreje in laže, kot bi 
se sicer. Vendar slaba izkušnja pusti pečat in ohromi prihodnje sodelovanje. Povzamemo 
lahko, da obstajajo tako močne kot tudi šibke vezi z mediji in medsebojno zaupanje, ki ne 
dopušča odstopanj od dogovorov. 
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3.2.3  Proizvajalec fonogramov in skupnost 
 
Med A&R oddelkom in umetnikom, za katerega skrbi, vedno obstajajo vezi, ki naj bi temeljile 
na obojestranskem zaupanju. S skupnostjo ima A&R oddelek razvito še posbej močno vez in 
temu primerno trdno zaupanje. Ta vez je plod dnevne medsebojne komunikacije z 
managerjem in rednih tedenskih sestankih s skupino, na katerih usklajujejo strategijo in 
prihodnje delovanje.  
 
Naloga A&R oddelka je podpora akcijam in planom skupnosti ter dogovarjanje z mediji. V 
bistvu predstavlja neke vrste filter med mediji in skupnostjo. S tem prevzema tudi »krivdo« in 
tako ščiti skupino. Odnosi med skupnostjo in so se razvili v prijateljstvo (sicer ne v klasičnem 
smislu) in so celo manj poslovni kot odnosi med posameznimi oddelki  znotraj proizvajalca 
fonogramov. Razlogi se skrivajo v občutku odgovornosti za podporo, ki jo nudi skupnosti ter 
upravičevanju zaupanja, ki ga ima skupnost do njega. 
 
 
3.2.4  Proizvajalec fonogramov in združenja (Sazas, Ipf.si, SGS) 
 
A&R oddelek z združenji nima kontaktov. V stiku je le s Sazasom, s katerim ureja zaščitne 
kode za izdelke svojih varovancev. Odnos je izključno poslovno naravnan. 
 
 
3.2.5  Proizvajalec fonogramov in drugi proizvajalci fonogramov 
 
Ostali proizvajalci fonogramov niso smatrani kot grožnja, ampak kot konkurenca, ki se trudi 
doseči svoj tržni delež. Sorodni oddelki znotraj proizvajalcev fonogramov se med seboj 
poznajo, vendar te vezi niso močne. Tu gre bolj za zavedanje eden drugega, saj poslujejo na 
istem področju. Med njimi ne prihaja do korišenja socialnega kapitala, saj bi s tem razkrivali 
šibke točke posameznega oddelka.  
 
V primeru, da je potrebno zaščiti skupen interes, proizvajalci fonogramov stopijo skupaj in 
delujejo enotno. Dokaz za to je ustanovitev zduženja za zaščito izvajalskih pravic Ipf.si. 
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Slika 5: Struktura omrežja z vidika proizvjalca fonogramov 
 

 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
3.3  Vidik medijev 
 
Z namenom ugotoviti kakšen je pogled medijev na vezi v omrežju glasbene dejavnosti, sem se 
pogovarjali z dolgoletnim glasbenim novinarjem in urednikom (glej Priloga 2). 
 
 
3.3.1  Medij in proizvajalec fonogramov 
 
V tej recipročni zvezi je predmet komuniciranja predvsem posredovanje informacij, ki se 
nanašajo na umetnika. Gre za servis, ki razbremeni umetnika, saj naj ga medij praviloma ne bi 
osebno kontaktiral. V zahodnem svetu je tega posredovanja informacij še veliko več in tam je 
kakovost in agresivnost (ki se lahko poimenuje tudi kot ambicioznost) človeka, ki skrbi za 
odnose z javnostmi, ključnega pomena.  
 
Medsebojni odnos je intenziven in se razlikuje glede na to, kako medij sodeluje s 
proizvajalcem fonogramov. V primeru aktivne politike urednika, kar pomeni, da objavlja tudi 
novice o prebijajočih se umetnikih in ne reagira zgolj ob velikih, uveljavljenih imenih, 
proizvajalec fonogramov nakloni temu mediju prednost. Vzpostavi se dolgoročnejša vez in 
intenzivnejše sodelovanje. Do katere mere ta odnos postane tudi prijateljski je odvisno od 
posameznega novinarja ali urednika. Vsekakor so, glede na specifičnost trga, odnosi bolj 
neformalni, kot bi bili v anonimnejših in množičnejših okoljih (socialni kapital na podlagi 
šibkih vezi je velik). Tu igra vlogo etika novinarja, ki vpliva na to, ali bo poročanje objektivno 
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ali ne. V borbi za medijski prostor na eni strani in ekskluzino novico na drugi prihaja do 
obojestranskih pritiskov medijev in proizvajalcev fonogramov. V najslabšem primeru lahko 
pride tudi do »vojne« in prekinitev vezi oz. pretoka informacij. Interes po sodelovanju 
običajno to vez ponovno oživi. Sklepamo lahko, da se vezi gradijo na zaupanju, ki pa je krhke 
narave in ne dopušča odstopanj.  
 
 
3.3.2  Medij in drugi mediji 
 
Pri medsebojnih odnosih med mediji ne gre toliko za konkurenco, kot za »občutljivost« 
novinarjev in urednikov na selekcionirano posredovanje informacij. Predvsem se to izraža pri 
novicah, ki se nanašajo na velika umetniška imena, kjer je količina intervjujev omejena in 
obstaja pesežek povpraševanja nad ponudbo. Kot smo dejali, takrat dobro preteklo 
sodelovanje in pa seveda profil medija (naklada, branost, ciljna publika ...) odločata o tem, 
kateri medij bo dobil intervju in kateri ne. V nekem smislu gre tu za prestiž in doseganje 
kredibilnosti na dolgi rok. Povzamemo lahko, da med mediji obstajajo šibke vezi, kar 
pravgotovo povečuje socialni kapital na podlagi premoščanja strukturnih lukenj. 
 
 
3.3.3  Mediji in skupnost 
 
Na splošno so novinarji in umetniki v neposrednem, osebnem (celo prijateljskem) stiku, saj je 
slovenski glasbeni prostor majhen, in daljše aktivno delovanje na tem področju omogoči 
razvoj takšnih vezi. S tem se povečuje socilani kapital tako medijev kot umetnikov, kar pa še 
ni razlog za dejansko sodelovanje. 
 
Sodelovanje skupnosti z mediji je bilo na samem začetku rezultat tega socialnega kapitala 
skupnosti, saj je bilo potrebno brez podpore proizvajalca fonogramov posredovati medijem 
informacije o skupini. Kontakti ostanejo, vendar se s prihodom proizvajalca fonogramov 
pretok informacij seli na vez med mediji in A&R oddelkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27
 

Slika 6: Struktura omrežja z vidika medijev 
 

 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
 
 
3.4  Primerjava različnih vidikov 
 
Po pregledu in analizi posameznih vidikov preglejmo še njihova medsebojne podobnosti in 
odstopanja. Osnovna vez med skupnostjo in ostalima glavnima akterjema na trgu glasbene 
dejavnosti je razložena na zelo podoben način. Pri A&R oddelku gre za močno vez z 
močnejšim zaupanjem, pri medijih pa za kombinacijo šibkih in močnih vezi z velikim 
poudarkom na socialnemu kapitalu šibkih vezi. Pri analizi vidika proizvajalca fonogramov se 
izpostavi tudi občutek odgovornosti A&R oddelka do skupnosti in upravičevanje 
obojestranskega zaupanja. Pri analizi povezav z vidika medijev opazimo, da prihaja do 
različnih sodelovanj z različnimi proizvajalci fonogramov. In seveda obratno – tudi 
proizvajalec fonogramov se drugače obnaša glede na to, s katerim medijem komunicira. 
Skupna ugotovitev obeh analiz je tudi ta, da dobro recipročno sodelovanje medija in 
proizvajalca fonogramov prinaša trdnejše medsebojne vezi in dolgoročnejše obojestranske 
koristi. Slabe izkušnje ohromijo njun odnos, čigar razsežnosti so odvisne od osebnostnih 
lastnosti vpletenih akterjev.  



 
 
  

Slika 7: Struktura omrežja glasbene dejavnosti 

 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 
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4  SOCIALNI KAPITAL SKUPNOSTI 
 
 
Egocentrično omrežje skupnosti je zaradi majhnosti trga glasbene dejavnosti gosto in 
zaključene narave. Temu primerna je tudi moč šibkih vezi, ki zajemajo enote opazovanega 
omrežja, kakor tudi omrežja drugih dejavnosti. Ker gre za gosto omrežje, kjer se enote dobro 
poznajo in so vloge jasno določene in odstopanja sankcionirana, se je oblikoval sistem 
poslovanja, ki zmanjšuje tveganje. Ravno to obvladovanje tveganja se skupnosti ponuja kot vir 
socialnega kapitala. Do informacij dostopa hitro in kot centralna enota v omrežju z nadzorom 
informacij pridobiva konkurenčne prednosti. Izkorišča lahko nove poslovne in glasbene 
priložnosti ter se hitro prilagaja spreminjajočim se razmeram na glasbenem trgu. Seveda ne 
gre zanemariti dejstva, da je ta vir socialnega kapitala omejen na teritorij Republike Slovenije. 
Za morebitne aktivnosti izven »domačega« omrežja bi skupnost morala splesti nove vezi z 
novimi udeleženci in šele nato začeti izkoriščati njihov socialni kapital. Tudi geografska 
razdalja med udeleženci bi bila večja in s tem manjša možnost pogostega neposrednega 
komuniciranja ter razvoja močnih vezi. Najverjetneje bi obstajalo pomanjkanje zaupanja, ki ga 
skupnost v opazovanem omrežju ima in vzdržuje. V mislih imam vez med A&R oddelkom 
proizvajalca fonogramov, s katerim dnevno uskljajujeta načrte in podporo za prihodnje akcije. 
Ob tem se koristi tudi socialni kapital proizvajalca fonogramov, predvsem pri povezavah z 
mediji. Pomembno je, da skupnost v svojem omrežju ohranja ravnotežje in ne izkorišča 
nobenega od udeležencev. Vzdrževanje harmonije olajša organiziranost delovanja, visoko 
aktivnost in stopnjo zadovoljstva enot. Skupnost deluje predvsem v območju prvega reda. 
Območje drugega in tretjega reda že vodi do podvajanj kontaktov, ki pa vseeno prinašajo 
skupnosti dodaten socialni kapital v obliki premostitve strukturnih lukenj v omrežju (različne 
povezave s sponzorji ter njihovimi omrežji in preostalimi umetniki v preučevanem omrežju). S 
preostalimi umetniki jo druži socialna bližina s formiranjem šibkih vezi, ki prinašajo koristi pri 
kreativnem delovanju skupnosti oziroma glasbene skupine. 
 
Skupnost se pri svojem delovanju obnaša kot malo podjetje in se hitro prilagaja trgu. Za 
stabilnost poskrbi gosto in zaprto omrežje kot vir socialnega kapitala, za prilagajanje in 
odzivnost na spremembe pa se izkorišča socialni kapital strukturnih lukenj in posredništva. 
Nadzor informacij je strateškega pomena. Kombinacija krhkega in trdnega zaupanja omogoča 
varno in zanesljivo poslovanje ter razgiban in učinkovit kreativni proces. 
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SKLEP 
 
 
Ljudje kot socialna bitja smo dnevno vpleteni v številne interakcije, ob tem pa zavedno ali 
nezavedno tvorimo medsebojne vezi. Omrežje zajema nabor teh udeležencev in njihove 
medsebojne rekacije. Obstajajo preprosta omrežja z dvema enotama, v večini primerov pa gre 
za kompleksnejša omrežja s tremi ali več enotami. Povezave nastanejo zaradi več razlogov. 
Geografska bližina povečuje možnosti za nastanek vezi. Prav tako imajo enote s podobnimi 
značilnostmi več možnosti, da med njimi pride do povezav. Vezi se med seboj razlikujejo po 
svojih lastnostih. Ločijo se po moči, zaupanju, ravnotežju, položaju in medsebojni razdalji. 
Močne vezi so običajno intimnejše in med enotama, ki ju povezujejo prihaja do pogostih 
dvosmernih interakcij. Šibke vezi, na drugi strani, se ne vzdržujejo redno, so manj intenzivne, 
vendar omogočajo dostop do široke palete informacij in resursov. Kadar je vez uravnotežena, 
kar pomeni, da ne prihaja do asimetrij z izkoriščanjem vpletenih enot, se med temi enotami 
formira zaupanje. V omrežju mora vladati ravnotežje, saj v nasprotnem primeru pride do trenj 
in napetosti, ki težijo k prekinitvi povezav. Enote v omrežju imajo svoj položaj. Od njega je 
odvisno, kakšne možnosti ima enota pri doseganju preostalih enot. Centralni položaj v 
omrežju predstavlja dostop do več informacij in s tem enota pridobiva na pomembnosti. 
Razdalja med enotami se meri v številu korakov od ene enote do druge. Prvi korak ali drugače 
– območje prvega reda – zajema enote, ki so v neposrednem stiku z opazovano enoto. 
Sposobnost enote izvabiti resurse in informacije iz omrežja imenujemo socialni kapital. Ta 
predstavlja mejo, do katere se človeški kapital (izkušnje, znanje, inteligentnost ...) lahko 
razvije. Socialni kapital se tvori na različne načine. Šibke vezi predstavljajo povezave med 
enotami različnih omrežij. Imenujemo jih tudi strukturne luknje. Ko enota poseduje takšne 
vezi, ima možnost dostopanja do drugih omrežij ter tako pridobiva konkurenčno prednost in 
socialni kapital. Tudi enota vpeta v zaključeno in gosto omrežje ima zaradi obvladovanja 
tveganja večje možnosti za nastanek socialnega kapitala in prednosti pred tekmeci. Socialni 
kapital postaja osrednji koncept poslovnega sveta, saj omogoča hitrejše prilagajanje 
nepričakovanim situacijam, identifikacijo obetavnih poslovnih priložnosti in izbor pravega 
načina pozicioniranja. 
 
Glasbeno dejavnost tvorijo trije glavni procesi in sicer ustvarjanje, trženje in distribucija 
glasbe. V strukturi glasbene dejavnosti za kreativni del skrbijo umetniki, poslovni del pa 
prevzemajo proizvajalci fonogramov, ki skrbijo tako za trženje kot distribucijo, zaradi česar 
imajo tudi zelo močan vpliv in boljše pogajalsko izhodišče v primerjavi z umetniki. 
Dandanašnja razširjenost in vsestranskost interneta spreminja strukturo glasbene dejavnosti. 
Umetniki bodo imeli možnost izvajati trženje in distribucijo kar preko spleta, kar lahko 
pomeni zaton ali prestrukturiranje proizvajalcev fonogramov. Vsekakor pa skrb tako za 
kreativni kot tudi poslovni del prinaša nove naloge, dolžnosti in odgovornosti. Glasbene 
skupine in umetniki bodo tako morali delovati kot mala ali srednje velika podjetja in v čim 
večji meri izkoriščati socialni kapital, ki jim ga nudi omrežje, v katerega so vpeti. 
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Analiza omrežja glasbene skupine in njenih povezav z udeleženci na trgu glasbene dejavnosti 
razkrije prav to – velik vpliv socialnega kapitala na njene aktivnosti. Močne vezi s ključnimi 
udeleženci zagotavljajo stabilnost in zaupanje, medtem ko šibke vezi pomagajo premostiti 
strukturne luknje in omogočajo doseganje ciljev tudi na ostalih področjih. Majhnost trga 
glasbene dejavnosti je razlog za zgoščeno omrežje, v katerem so enote hitro in dobro 
informirane. Prednost pred tekmeci predstavlja položaj. Skupnost s svojo aktivnostjo in 
centralnim položajem pridobiva na pomembnosti še s posredniško funkcijo, ki ji povečuje 
socialni kapital. Položaj torej omogoča stabilno in fleksibilno poslovanje ter kreativno 
ustvarjanje. 
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PRILOGE 
 
 
Priloga 1: Pogovor s predstavnikom proizvajalca fonogramov 
 
Opišite in pokomentirajte dejavnosti A&R oddelka, v katerm ste zaposleni! 
 
A&R oddelek pri nas deluje drugače kot v tujini. Tam, se mi zdi, da oni vseeno iščejo 
izvajalca, medtem ko pri nas bolj sediš in čakaš, da izvajalec pride do tebe. Obstajata dve 
varianti. Da te izvajalec sam ulovi z demo posnetki, druga varianta je pa morda danes bolj 
popularna, a niti ne več toliko upešna, in to je štart benda iz ničle tipa Popstars. Da bi iskal po 
lokalih bende, kot se počne zunaj, kjer imajo skavte, in ujel bend, ki je razvit do stopnje, ko se 
še da nanj vplivati in ga potem usmerjal, tega pri nas ni. Človeka samo s to funkcijo, da bi 
skrbel samo za repertoar in izvajalca, pri nas v bistvu ni. 
 
Skrb za izvajalca ne vključuje PR funkcije? 
 
Če prav razumem, je v tujini naloga A&R oddelka to, da podpiše pogodbo z umetnikom in 
naredi projekt ... to je del artist, repertoar pa je izdelek, ki ga vzame samo v distribucijo in 
uvrsti v katalog. Glede na to, kako majhno tržišče imamo in koliko je teh bendov oziroma 
repertoarja, s katerim razpolagaš, bi imel A&R človek pri nas zelo malo dela. Imel bi ga sicer 
več, če bi opravljal tudi funkcijo skavta., česar pa kot rečeno pri nas ni. 
 
Vaše delo torej zajema ... 
 
Morda bi se prej definiral kot promocija oziroma stiki z javnostmi. Za skupine za katere 
skrbim, opravljam PR-ovstvo. In ker skrbim tudi za promocijo tega repertoarja, sem tudi 
promoter. Dolžnosti torej niso tako jasno opredeljene.  
 
Opišite odnose z nadrejenimi ter distribucijskim oddelkom znotraj proizvajalca fonogramov! 
 
Pri nas je direktor še vedno tisti, ki na koncu odloči, katerega umetnika se bo podpisalo. On 
predstavlja nek filter, ki preposluša demo posnetke in ponudi potem potencialne zadeve v 
preposlušanje še ostalim. Komunikacija z njim je neposredna, direktna. Tudi pogosta. Do 
nedavnega je direktor opravljal funkcijo preposlušanja demo posnetkov. To se sedaj 
spreminja. Ali je začel zaupati še komu drugemo ali pa ima preveč dela z drugimi stvarmi... 
Najina relacija je izključno poslovna in to bolj zaradi mene, ker vedno tako jemljem svoje 
nadrejene in gledam na te vezi precej poslovno. Moja funkcija je zelo široka. Ustaviva se na 
primeru benda, ki smo ga podpisali. Prišli so z že posnetim albumom in izdelanim ovitkom. 
Vseeno grem jaz potem čez vse elemente procesa, kontaktiram oblikovalca, da so vse zadeve, 
ki morajo biti na albumu, tudi uvrščene na ovitek, bar kode, ISRC kode in tako naprej. V 



 

končni fazi moram kontaktirati tudi tiskarja nosilcev zvoka, določiti naklado in vrsto zaščite, 
določiti roke in se istočasno pogovarjati še z našo distribucijo oziroma skladiščem. Z njimi 
predebatiram projekcijo prodaje in s tem višino naklade. Stroški naklade se namreč zmanjšajo 
z večanjem naklade, torej je CD cenejši. Potrebno je najti optimum, točko preloma. Vse 
projekte, za katere skrbim, jemljem zelo osebno. Sam si postavim neki cilj, kaj bi za bend 
lahko naredil. Od izvajalca hočem predvsem to, da mi zaupa, kar ponavadi pomeni, da se 
razvije tudi prijateljstvo. V nekih primerih se me smatra celo kot nadrejenega. Strogo posloven 
odnos v smislu, da izvajalcu pošiljaš samo neke podatke, kaj mora početi, ne funkcionira. Vez 
z direktorjem je recimo bolj poslovna. Kar pa se tiče relacije z distribucijo je odnos še bolj 
strogo posloven, vrti se samo okrog številk. V našem primeru je prišlo do spremembe lokacije 
distribucije. Vendar se zna zgoditi, da bomo spet nazaj skupaj. Predvem zaradi lažje 
komunikacije. PR-ovstvo zahteva določene promo izvode in vse ostale artikle, ki so ponavadi 
v skladišču, in če je skladišče na drugi lokaciji, je to logistično težje izvedljvo. Če pride neka 
stranka do nas, pride do problema, ker mora iti potem še na drugo lokacijo, ker je pač tam 
skladišče. Niso seznanjeni, kdo je kje. 
 
Sedaj me zanimajo povezave z mediji ... 
 
Tako kot pri vsaki zadevi tudi tu do neke mere izkoriščam svoja poznanstva. To so poznanstva 
še iz prejšnjih službovanj. Npr. adrema proizvajalca fonogramov ne vsebuje istih ljudi, s 
katerimi sem že prej uspešno sodeloval in za katere vem, da delajo na kakšnem mediju 
oziroma v poslu, ki je povezan z glasbo. Tako pri komunikaciji z neko revijo uporabljam drugi 
kanal in drugega novinarja kot ostali sodelavci. Uporabljam popolnoma drugi krog novinarjev 
kot ostali. Razlog je tudi v tem, da sem zadolžen za recenzijske plošče, torej kontaktiram bolj 
recenzente, in tudi glasba za katero skrbim, je drugačna, izvajalci so drugi in funkcionirajo 
drugače. Moje skupine ne dajejo intervjujev kot drugi, ki se tepejo za vsak intervju. In zaradi 
tega tudi novinarji name gledajo drugače kot na sodelavce. Nekaterim sem pač antipatičen, ker 
se z menoj ne da ničesar dogovoriti, z drugimi pa sodelujem tako, kot je treba. Vedno je okoli 
tebe neki krog novinarjev, ki jih osebno kontaktiraš. Lahko jim rečeš, da želiš recenzijo 
oziroma intervju ali pa mu ponudiš možnost za ekskluzivni intervju, saj z njimi najlepše 
sodelujem.  
 
Igrajo izkušnje iz preteklosti vlogo pri sodelovanju v prihodnosti ... 
 
Predvsem pri preteklem sodelovanju, da. Na podlagi tega, koliko se da dogovoriti s človekom 
in koliko se je držal stvari, ki smo se jih zmenili. V bistvu večino medijev tretiraš kot medij in 
z njimi kontaktiraš preko mailov oziroma strogo poslovnih mailov. Bolj malo je tistih, s 
katerimi ob stiku ne preneseš samo informacije, ampak predebatiraš še kakšno stvar več, npr. 
kaj boš promoviral v prihodnosti itn. Ta poznanstva oziroma simpatije do nekoga zagotovo 
prinašajo prednosti. Enako je tudi pri tiskarju nosilcev zvoka. Tam poznam določene ljudi, ki 
v primeru gneče umirijo situacijo ali prestavijo neka druga naročila. V glavnem osebni odnos 
včasih pripomore k temu, da kakšno stvar narediš hitreje ali pa laže kot sicer. 



 

Med mediji se torej oblikuje neka preferenčna skupina ... 
 
Pri medijih nastaneta dve skupini. Prva so mediji, ki pokrivajo tvojo ciljno publiko in jih zato 
večkrat kontaktiraš. Jaz skrbim za bolj rockerske bende in nima smisla, da dajem novice v 
revije s širokim občinstvom, in se zato obrnem raje na bolj usmerjene medije, pač medije, ki 
dosegajo ciljno publiko. To je en krog medijev. Drugi je pa tisti krog novinarjev, s katerimi se 
bolje razumeš in tudi prisluhnejo tvojim zadevam oziroma ti pridejo nasproti in se da z njimi 
konkretno dogovoriti, kaj se sme in česa se ne sme vprašati izvajalca in se tega tudi držijo. Kaj 
podobnega se ne bom dogovarjal z medijem, ki je problematičen, saj bi se kljub dogovoru in 
dobro izdelani strategiji znalo zgoditi, da bi zgodba na koncu prišla ven taka, ki ne bi ustrezala 
meni, izvajalcu, ampak samo temu mediju. Takemu mediju se potem izogibaš do trenutka, ko 
ga res potrebuješ oziroma imaš material, iz katerega tudi on ne bo mogel narediti nič spornega. 
Kar je sicer redko, saj se da vse obrniti v lastno korist. Ali pa takrat, ko je tebi v interesu, da se 
tudi v takem mediju kaj napiše o nekem izvajalcu. Slaba izkušnja pusti pečat za nadaljne 
sodelovanje. 
 
Kakšni so stiki z združenji kot so Sazas, Ipf.si in Sindikat glasbenikov? Nenazadnje je vaše 
podjetje eden od ustanoviteljev Ipf-ja? 
 
Jaz konkretno nimam stikov z nobenim od njih. Še največ stika imam s Sazasom ob izdaji 
albuma, ko usklajujem ISRC kode in urejam avtorstvo. To je še najbližje komunikaciji s njimi. 
Z ostalimi nimam stikov. Sestanki določenih združenj so zelo na letni osnovi. 
 
Vrniva se za trenutek na medije. Kakšna je frekventnost komunikacije? 
 
Glede na to, da skrbim tudi za PR za tuj material, skrbim da medije toliko časa bombardiram, 
da lahko začnejo računati na naše novičke. Da jih poservisiram z neko informacijo, ki bo 
zanimiva za njihove bralce. To pomeni, da dnevno pošljem eno novičko in medij lahko računa 
na četrt ali več strani, ki jo bodo zapolnile novice s strani našega proizvajalca fonogramov. To 
postane, zavedno ali nezavedno, naš zakupljen del v tem mediju. Poskušam tudi vzdrežavati 
tempo servisiranja, da mediji zagotovo vedo, da bodo novice prišle. Zagotovo dobijo en mail 
na dan, ali iz info maila, iz katerega pošiljamo splošne novičke, ali iz mojega maila, če gre za 
moje varovance, ali iz maila sodelavcev, če gre za njihove varovance. Skratka vsaj en mail z 
neko relavantno novičko na dan gre ven. S tem da medije obveščamo še o ostalih stvareh, ki 
jih objavljamo na naši interentni strani. O novih izidih, o prihajajočih akcijah ... Tudi promo 
CD-ji, ki jih pošiljamo na radijske postaje, imajo visok tempo. Te promoje smo z mojim 
prihodom začeli bolj resno jemati. Gre resnično za osemdeset minut aktualne glasbe, zraven 
pa priložimo še knjižico, ki vsebuje informacije o izvajalcu in o samem singlu. Radijec rad 
dobi tak CD, ker ima vse informacije že ponujene in jih lahko samo prepiše in objavi ali o njih 
govori. Učinek tega se pozna, saj so se naši singli močno povzpeli. Tudi komade, ki jih 
drugače ne bi bilo na lestvicah, urednik zaradi dodatnih informacij uvrsti na lestvico. 
 



 

Kakšna je moč interneta pri vašem delu?  
 
Internet predstavlja orodje za distribucijo naših informacij. Mail ima strašansko vlogo, ker se 
ga uporablja tudi za arhiv korespondence in ne more priti do kasnejših izgovorov. Druga stvar 
pa je ta, da doseže vse ljudi in je zelo priročen. Ni potrebno vsakega posebej ujeti na telefon. 
Internetna stran, ki je trenutno v prenovi, bo tudi razširila svojo ponudbo. In ne bo zgolj širila 
informacije, ampak bo ponujala tudi zabavo, tako da se bodo obiskovalci vračali na stran. 
Internet se sedaj lahko tudi trži in je to dodaten bonus. Močna spletna medija na glasbenem 
področju sta ŽVPL, ki objavlja recenzije in koncertne zadeve, in Rockonnet. Siol je poizkušal, 
ampak nihče ni ciljne publike zajel do te mere, da bi bil relavanten. Kot sam medij še ni dovolj 
izkoriščen. Zdi se mi, da je za tuje izvajalce pomemben radio, tiskani medij pa pokriva s trači 
tako tuje kot domače izvajalce. Televizija je, kar se glasbe tiče, na splošno problematična. Ni 
oddaj, ki bi pokrivale popularno glasbo. Ali gre za alternativo, kot je na primer Sobotna noč, 
ali pa uporabljajo glasbo zgolj kot mašilo programa. Najpomembnejša sta radio in tiskani 
medij. 
 
Če se lotiva povezav z glasbenimi skupinami ... 
 
Skupine zelo rade vzdržujejo stik s proizvajalcem fonogramov oziroma menoj, saj običajno 
nastanejo samoiniciativno in so navajene, da delujejo same, da imajo besedo nad svojim 
ustvarjanjem in izdelki. Ko pridejo pod proizvajalca fonogramov, nerade izpustijo to moč. 
Rade so osveščene. Managerjev v pravem pomenu besede je pri nas zelo malo in ga redko 
katera skupina tudi ima. Običajno to funkcijo združujeta eden izmed članov skupine in 
proizvajalec fonogramov. Med skupino in managerjem vedno pride do navez, vendar se mi 
zdi, da je v primeru skupnosti ta naveza zelo močna, da se dejansko čuti. Manager je kot še en 
član skupine, ki ne deluje na odru, ampak za njim. Druge skupine običajno vidijo managerja 
malce bolj zunaj. Pri skupnosti gre tudi za zelo prijateljski odnos in prihaja do druženja izven 
tega skupnega interesa. Skratka tudi zaradi zabave. Z managerjem sodelujem v obliki podpore 
za akcije in plane, ki si jih skupnost zastavi. Gre za dnevno komunikacijo, saj se situacije 
dnevno spreminjajo, priložnosti se odpirajo in je potrebno hitro odreagirati. S skupino se 
srečujemo vsak ponedeljek. Gre za neke vrste javljanja, za katera moram reči, da pri ostalih 
niso tako frekventna. To kaže na zagnanost skupine. Običajno skupine nimajo energije za več 
kot mesec intenzivnega dela, potem pa koncentracija in vnema padeta in s tem tudi 
frekventnost komunikacije. 
 
Kako bi opisali vez med managerjem in vami? 
 
Zagotovo je nastalo neke vrste prijateljstvo. Mogoče to ni prijateljstvo v smislu skupnega 
žuriranja. Teh odnosov ne jemljem več poslovno. Definitivno imam bolj posloven odnos s  
komerkoli znotraj proizvajalca fonogramov, kot pa s skupnostjo. Najprej zaradi tega, ker sem 
bil tudi sam glasbenik in mogoče zaradi tega gledam na stvari drugače, bolj osebno. Skupina 
je npr. odvisna od managerja in v končni fazi od podpore proizvajalca fonogramov. Kot drugo 



 

čutiš odgovornost in skušaš vliti zaupanje, tako da dokažeš, da si ga vreden. V primeru 
skupnosti gre zagotovo za prijateljski odnos. Zaupanje je močno, vsaj v skupino, kako pa je 
obratno, mora pa povedati skupina.  
A&R oddelek bi moral biti pri odločitvah o designu, studiu ter pri izbiri producenta in 
glasbenikov povsod zraven. V primeru skupnosti je le-ta prevzela zelo močno vlogo pri vsem. 
Tako pri izbiri designa, pri sami ideji, tudi pri izbiri producenta in glasbenikov ni sporno, da 
ima skupnost svojo besedo. Toliko kontrole kot si jo jemlje skupnost oziroma jo želi imeti, si 
jo redko kdo ... oziroma drugače, si jo vsi želijo, vendar jo je redko kdo zmožen izpeljati in 
biti tako razgledan, da to vse izpelje. Potreben je feeling in razgledanost, da izbereš prave ljudi 
za tak projekt. V tem primeru je skpnost, kot posledica nekaterih slabih izkušenj v preteklosti, 
prišla do tega, da ima raje roko nad vsem in da točno ve, kaj kdo dela in zakaj kdo dela, da ne 
pride do nekih nepotrebnih presenečenj. Ali je to zavedno ali nezavedno, ne vem. 
 
Kako »majorji« delujejo na trgu, kakšne so njhove medsebojne relacije? 
 
V končni fazi je to biznis, kjer se boriš za svoj del tržiča. S svojim programom hočeš doseči 
čim večjo prodajo in popularnost. Sigurno gledaš na preostale proizvajalce fonogramov, ne 
ravno kot na grožnjo, temveč kot konkurenco ... določena je vsota prodanih CD-jev in skušaš 
dobiti čimvečji košček te pite. Obstajajo neki, recimo, prijateljski odnosi med proizvajalci 
fonogramov, sploh PR-ovci se med seboj poznamo. Smo v istem poslu in naletimo na iste 
ljudi. Tudi skladišča se med seboj poznajo. Direktorji se med seboj poznajo. Do katere mere 
pa je to prijateljkski odnos ... sigurno je, saj v primerih, ko je potrebno zaščititi nek skupni 
interes, znajo stopiti skupaj. Med predstavniki enakih oddelkov znotraj različnih proizvajalcev 
fonogramov ni nekih vezi. Bolje rečeno, se zgolj poznamo. Ne izkoriščamo poznanstev za 
pridobivanje kontaktov, ker bi s tem razkrijli svojo šibko točko. Do izmenjave poslovnih 
informacij torej ne pride. Morda kdaj kakšno stvar skupaj pokomentiramo, pa še to takrat, ko 
obstaja več kot samo poznanstvo. Gre za zavedanje oddelkov eden za drugega. Delujemo v 
tako majhnem okolju, da se enostavno poznaš. PR-ovcev za glasbo na našem področju je 
malo. Imena zelo hitro zakrožijo. 
 
Kako deluje povezava medij - skupnost in obratno? Pretok informacij poteka preko vas ... 
 
V primeru skupnosti sem jaz neke vrste filter, tampon cona, med mediji, skupino in 
managerjem. Manager ima v končni fazi že tako ali tako dovolj opravka s tem, kako, na 
kakšen način bo skupino prodal. Močnejšo vlogo pri promociji ima običajno proizvajalec 
fonogramov. Pri skupnosti pa sem kot rečeno bolj filter. Pri nas glasbeniki ne veljajo za 
umetnike, glasbenik je delavec. To percepcijo imajo in mediji in tudi sami glasbeniki. Ponoči 
igrajo in to je to. Nihče se nima za umetnika. V tujini, že samo na Hrvaškem, so največji 
tretirani kot umetniki, niso nič slabši kot slikarji ali kiparji. Ko naredijo nov album, je to novo 
umetniško delo, pri nas je samo CD. Potem pa se čudijo, zakaj pri nas ni mogoče dobiti 
boljšega denarja. Ker to ni umetnost ... pridejo igrati in ne zganjati umetnosti. Če pride k nam 
Hrvat, ima že samozavesten pristop in se ga tretira kot umetnika. Redko kateremu 



 

organizatorju koncertov pride na pamet, da bi neki tuji zvezdi predlagal, da odigra tri komade, 
potem bi bilo pol ure pavze pa spet trije komadi. Seveda ne. Umetnik ima pripravljen nastop, 
kot si ga je zamislil in ni druge možnosti. Problem pri nas je še ta, da mesto managerja 
prevzame nekdo iz skupine ter s tem izgubi distanco in avtoriteto pri organizatorju koncertov. 
Če od tonske vaje do nastopa nazdravljaš z organizatorjem, ga po koncertu težko prepričaš, da 
je skupina vredna svojega denarja. Takoj prihaja do ugovarjanja v smislu: »Ah, saj smo 
prijatelji, pa tam ste malo več popili, pa bomo znižali honorar.« Manager mora biti nekdo, ki 
pobere vso tisto negativno publiciteto skupine. Skupina se nikoli ne sme spuščati v neposreden 
konflikt z organizatorjem ali medijem. Vedno mora biti nekdo drug baraba. V primeru 
medijev sem to jaz. Če npr. skupina ne daje intervjujev, mora biti baraba nekdo drug. V 
končni fazi se skupina ni odločila za glasbo zato, da bo dajala intervjuje, ampak zato, da bo 
igrala. Intrevjuji so pogojeni z moje strani, ker hočem skupino prodati oziroma promovirati, in 
s strani medijev, ki želijo imeti skupino v vsebini in s fotografijo ali besedo nekaj zaslužiti. Ti 
dve strani pritiskata na skupino za intervjuje. 
 
Najlepša hvala za pogovor! 
 
 
Priloga 2: Pogovor s predstavnikom medijev 
 
Kakšne vrste in vsebine so povezave med proizvajalcem fonogramov in medijem? Tudi z vidika 
posredovanja informacij o skupnosti ... 
 
Prvi proizvajalec fonogramov skupnosti ni imel nobenih odnosov z javnostmi. Takrat je bila 
naveza skupnost – medij izključno zasebna, v smislu priporočila plošče nekega novinarja, ker 
gre za nov slovenski bend itn. Pri drugem proizvajalcu fonogramov in tudi sedaj pri tretjem, 
sicer manj kot pri drugem, je bil in še vedno je stik bistveno bolj intenziven. Tretji 
proizvajalec fonogramov ima, predvidevam, bolj intenzivne odnose z mediji z drugo ciljno 
publiko in ne toliko z menoj. Pri novi plošči skupnosti je bila promocija opravljena 
neposredno ali preko managerja. Včasih je bila naveza medij in proizvajalec fonogramov zelo 
močna in so se vse vršile tam. Preko PR-ovcev proizvajalca fonogramov. In drugje je tudi 
tako. Saj je tako tudi pravilno. Benda novinar pravzaprav ne potrebuje kontaktirati. Kontaktira 
ga, ko potrebuje izjavo. Za vse ostale stvari ima PR-ovca, tam je servis za vse: informacije, za 
preveriti podatke, za posredovati izjavo, fotografije, ovitek albuma, karkoli. Na zahodu je 
odnos bistveno bolj posredovan, bistveno manj oseben. In včasih je zelo odvisno od tega, kako 
dobri so ti PR-ovci. PR-ovci skrbijo za izvajalca in od njih je zelo odvisna uspešnost 
promocije. Pri proizvajalcih fonogramov so se stvari zelo spremenile. Včasih so bili bistveno 
bolj, ne agresivni, amapk recimo temu ambiciozni. V zadnjem času so se bistveno bolj utišali, 
manj dajejo na promocijo. Glavni razlog je verjetno diskografska kriza. Proizvajalec 
fonogramov mora biti ambiciozen in agresiven. Dostavljati mora gradiva, plošče in konstantno 
telefonirati novinarjem.  
 



 

Komunikacija poteka torej večinoma po telefonu ali tudi preko mailov? 
 
Oboje. Proizvajalci fonogramov imajo kontakte v svojih mailing listah. Težko rečem, kakšen 
je njihov odnos do urednika radijske postaje v Ormožu ali Kočevju. Tega ne vem. Ampak do 
teh glavnih medijev so zelo intenzivni. In tudi vem, da posamezni proizvajalci fonogramov 
zamerijo posameznim urednikom, če so uredniki preveč pasivni. Če se uredniki nanje obrnejo 
le, ko želijo neki veliki intervju. Gre za obojestranski, dokaj intenziven odnos. Cenijo, če 
medij pokaže interes za dokaj male glasbenike, za začetnike. Cenijo, kadar objavljaš stvari, ki 
se šele prebijajo. In potem recipročno velja, kadar obstaja neka velika stvar, jo dodelijo takim 
urednikom.  Ne sicer popolnoma v skladu s tem, ampak če ima med seboj dva primerljiva 
medija, bo gotovo dal to veliko stvar tistemu, s katerim ima bolj intenziven, oseben odnos.  
 
So te intenzivni, osebni odnosi tudi že prijateljske narave? 
 
Ni nujno. Jaz gojim, recimo temu, kolegialen odnos. Do vseh PR-ovcev imam po naravi 
skeptičen odnos. Ker vem, kaj oni poizkušajo. Tudi pri njih lahko ločiš, kdaj gre za tistega PR-
ovca, ki neko stvar sugerira ali svetuje iskreno, in kdaj sugerira po »defaultu« in za vsako 
ploščo reče, da je super, da si zasluži pozornost in da bo to velika stvar. Če je odnos iskren, 
pove, da nekaj ni kaj prida. Vsake toliko in toliko plošč pa reče: »Super je, poslušaj si zadevo, 
saj bi si zaslužila malo več prostora.« In tako naprej. To začutiš. Ne vem koliko so vsi uredniki 
dovzetni za te sugestije. Nekateri PR-ovci so bistveno bolj agresivni, poskušajo za skoraj 
vsakega varovanca, domačega ali tujega, zelo agresivno pridobiti prostor. Kar na drugi strani 
lahko privede do inflacije tega pritiska. In kar na koncu pomeni, da si zelo skeptičen do tega. 
Ne trzaš več. Odnosi so gotovo bolj neformalni, kot bi  bili v nekih bolj anonimnih okoljih, v 
bolj množičnih okoljih, kot je Slovenija. Pri svojem tiskanem mediju, ki ni niti rumen niti 
pretirano komercialen, si lahko privoščim, da ljudi in glasbenike uvrščam ne samo na podlagi 
komercialnosti, ampak tudi kvaleitete. To smo vzpostavili kot svoj glavni kriterij. Vsem PR-
ovcem sem povedal, da mi je bolj pomembno, koliko je neka stvar dobra in zanimiva, kot pa 
to, koliko se je proda. Lahko so miljoni prodanih plošč pa nas ne zanima. Lahko pa je nekdo, 
ki je obskuren glasbenik, ki je kulten v nekih krogih in je v Ameriki prodal 100.000 izvodov 
zadnje plošče, ampak je kvaliteten, zanimiv, relavanten in ga zato uvrstimo v časopis. PR-ovci 
se tega zavedajo, tako da v skladu s tem tudi oni reagirajo. Gledajo, da tudi njim ni glavni 
kriterij zgolj naklada časopisa, ampak gledajo tudi, kdo so njegovi bralci. Za kvalitetnega 
glasbenika si tako laže izborijo prostor pri meni, kot v bolj širokem mediju, kjer se objavljajo 
zares komercialne zadeve. V primeru komercialne zadeve vsi ti kriteriji odpadejo, tudi s strani 
PR-ovca. V našem primeru pa vedo, da je naklada malo manjša, pa vendar občinstvo toliko 
bolj relavantno in zanimivo. In ravno zaradi tega dejavnika so PR-ovci dostikat bolj veseli, ko 
je bila stvar uvrščena na naše strani. Na drugi strani pa je paradoks. Naklade časopisov pri nas 
niso javno znane, obstajajo pa podatki o branosti. A z branostjo se da zelo manipulirati. Revije 
dobiš brezplačno pri frizerju, pri zdravniku, če sediš in bereš. Na fakultetah študentom 
razdeljujejo brezplačne izvode časopisov. Za raziskavo branosti je to super, ker je toliko večja 
možnost, da bo v tej raziskavi zajet podatek, da je toliko in toliko ljudi prebralo ta časopis ali 



 

revijo. Seveda ker so jim bili tudi bolj izpostavljeni. To pa še ne pove, koliko ljudem se je 
zdelo vredno dati denar za ta časopis. Ta podatek običajno manjka. Kar se potem zgodi je, da 
mediji velikokrat manipulirajo s proizvajalcem fonogramov in trdijo, kolikšna je njihova 
naklada. In potem me dostikrat ljudje iz proizvajalcev fonogramov, ker se pač ukvarjam tudi z 
mediji, sprašujejo po nakladah določenih medijev. Mediji dejansko prikazujejo čisto druge 
naklade, ker želijo dobiti pomemben intervju. Tega je še vedno zelo veliko pri nas.  
 
Ali med glasbenimi novinarji obstaja konkurenca? 
 
Mislim, da je stvar bolj prestižne narave. Imaš obutljivost med dnevnimi časopisi, tudi po 
posameznih redakcijah. Tudi znotraj iste časopisne hiše. Kadar gre za največja imena, ki 
vplivajo na branost in naklade, so še bolj občutljivi. Stvar je sicer bolj prestižne narave med 
novinarji in pa seveda z dolgoročnim vplivom. Če je medij objavi ekskluzivni intervju, morda 
tisti teden to ne prinese veliko k branosti. Prinese namreč kredibilnost medija na dolgi rok, saj 
tak intervju pomeni, da je medij relavanten, ker nima prevedenega ali prepisanega intervjuja. 
To prinese k ugledu medija in zadovoljstvu bralcev. Pri brezplačnih prilogah dnevnikov, ki 
imajo že zagotovljeno ogromno naklado, pride do problema pri branosti. Veliko ljudi je tako 
prilogo vrglo stran. Uredniki teh prilog so se morali boriti, ne z vprašanjem naklade, ampak 
branosti. Naklado imajo recimo 150.000 izvodov, prilogo pa je odprlo samo 50.000 ljudi. 
Radikalno rečeno. Ravno pristop s kredibilnimi temami se je izkazal pri petkovi prilogi 
dnevnega časopisa. V zadnjih nekaj letih, ko se je zdelo, da je že optimalna, maksimalna tako 
naklada kot branost, sta se obe še bistveno povečali. Nekatere priloge so imele na začetku 
resne težave ravno z nizko branostjo. Šele danes so se počasi našli in ugotovili svoje niše. 
Potrebno je poznati profil svojih bralcev in vzdrževati nivo, ki se ga od časopisa pričakuje in 
ki si ga postaviš. Niso vsi mediji populistični.  
V primeru omejenega števila intervjujev so lahko mediji užaljeni, če ga oni ne dobijo, nekdo 
drug pač. Čeprav imajo morda večjo naklado, ga ne dobijo. In potem začnejo pritiskati na 
proizvajalca fonogramov. Pride do klicev. Obstajajo klici proizvajalca fonogramov, če napišeš 
nekaj negativnega, sesuvajočega. In tudi obratno. Imaš klice novinarjev z vprašanjem, zakaj 
on ni dobil eksluzivnega intervjuja. So tudi dolgoročnejše zveze, kjer dobi neki medij intervju 
na podlagi preteklih uslug pri promociji novih bendov. 
 
Do katere mere se te pritiske upošteva in ali puščajo za seboj posledice? 
 
Lahko greš tudi v vojno. Sam sem imel tak primer. Prišlo je do polletnega »fighta« z enim od 
proizvajalcev fonogramov zaradi enega od njegovih varovancev. Po dolgem prigovarjanju, da 
objavimo članek o njihovem varovancu, sem kot urednik pristal na to. In smo napisali članek o 
tem varovancu, ki je bil napisan kot hvalnica, vendar na naš način. Ničesar nismo prepustili 
njim. Tekst je bil v obliki eseja in ni bil klasičen intervju. Težava je nastopila, ker ga je 
proizvajalec fonogramov razumel kot cinično, sarkastično norčevanje iz varovanca. Napisano 
je bilo sicer precej poetično, vendar dobesedno v tekstu ni bilo nikakršnega norčevanja ali 
sesuvanja. Možno ga je bilo sicer razumeti na različne načine. Oni so potem zelo žolčno 



 

odreagirali, še isti dan sem dobil klic od samega direktorja proizvajalca fonogramov. Dejali so, 
da so prizadeti, saj je to njihov glavni varovanec, in da bo zaradi tega trpela prodaja plošč. 
Varovanec bo zagotovo užaljen in bo hotel zaradi tega tožiti medij. Niso pa znali citirati, kaj 
točno jih je zmotilo. In sva se nekaj časa pregovarjala. On je trdil to, jaz drugo in tako sva tudi 
zaključila pogovor. Precej ostro. Temu je sledila polletna pavza, nismo imeli nobenih stikov. 
Razen tistih res nujnih. Čez pol leta so se pomirili in takrat sem izvedel, da varovanec ni bil 
prav nič užaljen in da je bil nad tekstom navdušen. Očitno je bila to muha direktorja, ki jo je 
projeciral še na varovanca in svoje zaposlene. Skratka do borb prihaja. 
 
Koliko je neposrednega kontakta medija in izvajalca, mislim brez posredovanja PR-ovca?  
 
Gotovo obstaja. Tudi osebni in direktni kontakt v smislu urednikov in izvajalcev ter v smislu 
novinarjev in izvajalcev. Prostor je pač relativno majhen, glasbeni prostor je relativno majhen. 
Čim si novinar dlje časa, poznaš glasbenike, in čim si glasbenik dlje časa, poznaš novinarje. 
Tako da stiki so. Jaz sem se jih sicer sistematično izogibal in novejših bendov v Sloveniji 
praktično ne poznam osebno, čeprav smo o 99% njih tudi pisali. Jaz to prepuščam novinarjem. 
Poznam seveda starejše glasbenike, ravno zaradi daljšega obdobja delovanja. Kar pa ne 
prepreči konfliktov. Gre za vprašanje, koliko si sam sebi »fair« ali zvest. Vedno je tu še 
vprašanje napačnih interpretacij. Gotovo je v tem malem prostoru teže imeti potrebno 
distanco. Tudi primer skupnosti je bil tak. V našem mediju so se znašli z oceno plošče in 
intervjujem, ker jih je poznal eden od novinarjev. Dejal je, da je izšla plošča in bi rad napisal 
oceno. Ker je šlo za nov domači rock izdelek, je zadeva dobila priložnost. Sicer se izogibamo 
temu, da bi novinarji pisali o tistih, ki jih osebno poznajo. Takrat zamenjamo tistega, ki je dal 
sugestijo, z drugim neodvisnim novinarjem. Takoj lahko pride do osebnih navez, vendar je to 
stvar osebne etike in odnosa. Saj poznaš v bistvu vse. Tudi s PR-ovci se srečuješ na zabavah in 
tako naprej, priskrbijo ti razne ekskluzive in informacije. Oni so veliko bolj občutljivi, ko gre 
za domače varovance. Za tuje jim ni toliko mar. Pri domačih se proda največ plošč. In če mu v 
osrednjem časopisu sesuješ nekoga ali pa mu ne nameniš prostora za izvajalca, za katerega 
računa, da bo prodal 10.000 izvodov, je veliko bolj občutljiv. 
 
Najlepša hvala za pogovor! 
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