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PREDGOVOR 
 
Popularnost interneta je v zadnjih letih dosegla neverjetne razsežnosti. Na področju trženja 
je zaradi tega prišlo do številnih sprememb. Številne panoge se že uspešno prilagajajo 
spremembam, ki jih prinaša internet, med njimi je tudi glasbena industrija. V diplomski 
nalogi smo raziskovali kako je prihod interneta vplival na trženje glasbe. 
 
V začetku diplomskega dela smo opredelili internet, ki je danes eden  najpopularnejših 
komunikacijskih sredstev. Prikazali smo kako se iz leta v leto veča število njegovih 
uporabnikov. V nadaljevanju smo definirali pojem trženje in opisali nekatere razlike med 
starimi in novimi načini trženja. Ugotovili smo, da internetno trženje prinaša številne 
prednosti tako za podjetja kot tudi za kupce. Povzeli pa smo tudi nekatere njegove slabosti.  
 
V nadaljevanju diplomskega dela smo se osredotočili na glasbeno industrijo. Opisali smo 
zgodovinski razvoj tako svetovne kot tudi slovenske glasbene industrije. Navedli smo tudi 
nekatere podatke o prihodkih v glasbeni industriji. Ugotovili smo, da se prihodki te 
globalne dejavnosti v zadnjem času zmanjšujejo. Viden je predvsem padec prodaje glasbe 
na fizičnih nosilcih glasbe, kot so CD-ji. Prav zaradi tega je bila glasbena industrija v 
preteklosti prisiljena prilagoditi svoje poslovne modele spremembam, ki jih je prinesel 
internet.  
 
S prihodom interneta so postale spletne prodajalne nekaj povsem vsakdanjega. Tudi 
glasbena industrija je videla priložnost v spletni prodaji. Izkazalo se je, da so potrošniki 
voljni plačevati glasbo tudi preko spleta. Zaradi tega so se začele ustanavljati spletne 
glasbene trgovine, ki porabnikom ponujajo glasbo v digitalni obliki. V zadnjem poglavju 
diplomskega dela smo opisali najuspešnejšo spletno glasbeno trgovino na ameriškem trgu 
in jo primerjali s spletno glasbeno trgovino na nemškem trgu. Na ta način smo lahko nato 
izluščili nekatere ključne dejavnike, ki so pomembni za uspeh spletnih glasbenih trgovin.  
 
Temo diplomskega dela sem izbrala na podlagi lasnega zanimanja za glasbo. Želela sem 
podrobneje raziskati pojav internetna in njegove vplive na porabnika in celotno glasbeno 
industrijo.          



 3 

KAZALO 
 
1 UVOD ........................................................................................................................... 5 

1.1 Opredelitev področja in opis problema ................................................................. 5 
1.2 Namen in cilji diplomskega dela ........................................................................... 5 
1.3 Predpostavke in omejitve ...................................................................................... 6 
1.4 Predvidene metode raziskovanja ........................................................................... 6 

2 INTERNET KOT TRŽENJSKI MEDIJ................................................................... 7 
2.1 Opredelitev in zgodovina interneta........................................................................ 7 
2.2 Uporabniki interneta .............................................................................................. 7 
2.3 Elektronsko poslovanje ....................................................................................... 12 
2.4 Internet in trženje................................................................................................. 14 

3 ELEKTRONSKO TRŽENJE................................................................................... 15 
3.1 Od trženja do elektronskega trženja .................................................................... 15 
3.2 Elektronske trženjske poti .................................................................................. 16 

3.2.1 Ustvarjanje elektronske trgovine na internetu ............................................. 16 
3.2.2 Sodelovanje na forumih, v diskusijskih skupinah in na oglasnih deskah.... 17 
3.2.3 Elektronsko oglaševanje .............................................................................. 17 
3.2.4 Uporaba elektronske pošte........................................................................... 17 

3.3 Značilnosti internetnega trženja........................................................................... 17 
3.4 Dejavniki pomembni za uspeh internetnega trženja............................................ 19 

3.4.1 Vrsta izdelkov in storitev............................................................................. 20 
3.4.2 Razpoložljiva informacijska tehnologija ..................................................... 20 
3.4.3 Prijaznost uporabniškega vmesnika............................................................. 20 
3.4.4 Odnos do zaposlenih in kupcev ................................................................... 20 
3.4.5 Reklamiranje spletnih trgovin ..................................................................... 20 

3.5 Prednosti internetnega trženja ............................................................................. 20 
3.5.1 Prednosti trženja preko interneta za podjetja............................................... 21 
3.5.2 Prednosti trženja preko interneta za kupce .................................................. 21 

3.6 Slabosti internetnega trženja................................................................................ 22 
3.6.1 Slabosti trženja preko interneta za podjetja................................................. 22 
3.6.2 Slabosti trženja preko interneta za kupce .................................................... 22 

4 INTERNET IN GLASBA ......................................................................................... 23 
4.1 Glasbena industrija .............................................................................................. 23 
4.2 Glasba in tehnološki razvoj ................................................................................. 24 

4.2.1 Mehanično obdobje ..................................................................................... 24 
4.2.2 Elektronsko obdobje .................................................................................... 25 
4.2.3 Digitalno obdobje ........................................................................................ 26 

4.3 Svetovni glasbeni trg ........................................................................................... 27 
4.4 Slovenski glasbeni trg.......................................................................................... 28 
4.5 Pojav interneta v glasbeni industriji .................................................................... 29 

5 VPLIV INTERNETA NA TRŽENJE V GLASBENI INDUSTRIJI .................... 31 
5.1 Poslovni modeli v glasbeni industriji .................................................................. 31 

5.1.1 Tradicionalni poslovni model...................................................................... 32 
5.1.2 Poslovni modeli na osnovi DRM ................................................................ 32 
5.1.3 Spletni poslovni modeli ............................................................................... 37 

5.2 Podatki o stanju v glasbeni industriji................................................................... 38 
5.3 Spletna glasbena trgovina.................................................................................... 40 



 4 

5.3.1 iTunes Music Store–Ameriški trg................................................................ 41 
5.3.2 Musicload–Nemški trg ................................................................................ 45 

5.4 Primerjava spletnih glasbenih trgovin iTunes Music Store in Musicload........... 47 
6 SKLEP ........................................................................................................................ 51 
7 POVZETEK............................................................................................................... 52 
 
LITERATURA .................................................................................................................. 53 
VIRI .................................................................................................................................... 54 
SEZNAM TABEL ............................................................................................................. 57 
SEZNAM SLIK ................................................................................................................. 57 
 



 5 

 

1 UVOD 
 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 
Glasba tvori pomemben del našega življenja, saj se z njo srečujemo vsak dan in vse 
povsod. Ima velik vpliv na spremembe v družbi in odseva kulturne vrednote zaradi česar 
lahko trdimo, da je pomembna tako v pridobitnem kot tudi kulturnem pomenu.  
 
Glasbena industrija je globalna dejavnost in v današnjem času predstavlja enega 
pomembnejših elementov globalnega procesa proizvodnje in potrošnje širokega segmenta 
zabavnih vsebin. Celotna zgodovina glasbene industrije je že od nekdaj povezana s 
tehnološkim razvojem. S prihodom interneta, ki je bil v samem začetku razvit zgolj v 
znanstvene namene, in je danes eden najpopularnejših komunikacijskih sredstev, pa je 
glasbena industrija dobila povsem nove možnosti za trženje glasbe. 
 
Problem, ki ga bomo raziskovali v diplomski nalogi se nanaša na vpliv interneta na trženje 
v glasbeni industriji. Opredelili bomo kako je prihod interneta v vplival na glasbeno 
industrijo tako v domačem, kot tudi svetovnem merilu. V zadnjih letih se prodaja glasbe na 
zgoščenkah zmanjšuje, veča pa se prodaja glasbe preko interneta, vendar so zaslužki v 
glasbeni industriji kljub temu manjši kot v preteklosti. Velik problem s katerim se srečuje 
glasbena industrija je internetno piratstvo oziroma možnost nelegalnega pridobivanja 
glasbenih datotek preko interneta. Internetno piratstvo je tudi eden izmed razlogov, ki 
vplivajo na slabši položaj glasbene industrije. 
 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 
 
Namen 

 

Namen diplomskega dela bo najprej opredeliti internet, njegovo zgodovino in uporabnike. 
V nadaljevanju pa se bomo osredotočili na internetno trženje. Predstavili bomo kako se 
internetno trženje razlikuje od klasičnih oblik trženja, in kakšne so prednosti in slabosti 
trženja izdelkov in storitev na internetu.  
 
V nadaljevanju bomo internetno trženje povezali s trženjem glasbe. Predstavili bomo 
glasbeno industrijo, njeno zgodovino, ter dejavnike, ki so vplivali na trenutno stanje v 
glasbeni industriji. Opisali bomo tudi, kaj je za glasbeno industrijo pomenil prihod 
interneta in z njim povezane nove tržne poti.  
 
Cilji 

 

Cilji diplomske naloge so naslednji: 
• Opredeliti internet 
• Opisati izkoriščanje interneta kot novega orodja trženja 
• Opredeliti vpliv internetnega trženja na trženje v glasbeni industriji 
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• Ugotoviti kakšno je stanje na domačem in svetovnem glasbenem trgu 
• Opredeliti vpliv globalnih sprememb na slovenski in svetovni trg glasbene 

industrije 
 
 

Osnovne trditve 

 
Časi trženja v klasičnih medijih in na klasičen način so mimo. Zaradi vse večje konkurence 
je nujno, da je trženje učinkovito, kvalitetno in da pritegne pozornost posameznika. 
Internet je zelo razširjen medij in zaradi tega lahko trdimo, da je v današnjem času trženje 
preko interneta lahko zelo uspešno.  
 

1.3 Predpostavke in omejitve 
 
Prihod interneta je omogočil večjo dostopnost do glasbe. Načinov, kako s pomočjo 
interneta priti do glasbe je čedalje več. Zato predpostavljamo, da bo tudi v prihodnosti 
prodaja glasbe preko interneta še vedno močno naraščala.  
 
Največ pozornosti bomo pri pisanju diplomske naloge namenili internetnemu trženju. 
Omejili se bomo na trženje v glasbeni industriji in opisali kako je na njo skozi leta vplival 
tehnološki razvoj.  
 
Pri pisanju diplomske naloge se bomo omejili na razpoložljivo literaturo in na vire, ki so na 
voljo na internetu. 
 

1.4 Predvidene metode raziskovanja 
 
Pri izdelavi diplomske naloge bomo uporabili deskriptivni pristop, ki daje prednost opisu 
strukture, delovanja in razvoja internetnemu trženju glasbe.  
 
V okviru deskriptivnega pristopa bomo uporabili naslednje raziskovalne metode: 
 

• Metodo deskripcije ali opisovanja za opis dejstev in ugotovitev; 
• Metodo klasifikacije, s katero bomo definirali določene pojme; 
• Komparativno metodo, ki nam bo pomagala priti do raznih posplošitev in novih 

sklepov; 
• Metodo kompilacije, ki jo bomo uporabili za povzemanje spoznanj, stališč in 

sklepov drugih avtorjev.  
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2 INTERNET KOT TRŽENJSKI MEDIJ 
 

2.1 Opredelitev in zgodovina interneta 
 
Internet lahko opredelimo kot prostovoljne interaktivne povezave računalniških omrežij, ki 
povezujejo ljudi in podjetja po svetu. Je ohlapno omrežje mrež, v katerem uporabniki 
komunicirajo neposredno in neovirano, brez prostorskih in časovnih omejitev. Hkrati pa 
internet omogoča prenose besedil, grafik, fotografij, videoposnetkov in zvoka (Hrastelj 
2001, 240). 
 
Internet je nastal na podlagi raziskovalno razvojnih potreb ameriškega industrijsko– 
vojaškega kompleksa. V poznih šestdesetih prejšnjega stoletja je agencija ARPA 
(Advanced Research Project Agency) izdelala računalniško omrežje, ki so ga poimenovali 
ARPAnet, projekt pa je financiralo ameriško obrambno ministrstvo.  Omrežje ARPAnet je 
sprva delovalo le kot komunikacijski vod za vlado, univerze in velika podjetja obrambne 
industrije (Jerman–Blažič 1996, 10–13). 
 
Leta 1986 je ARPA upravljanje omrežja predala Nacionalni fundaciji za znanost (National 
Science Foundation). Omrežje se je preimenovalo v NFSnet in je takrat povezovalo pet 
največjih računalniških središč v ZDA.  Sčasoma pa se je NFSnet preimenoval v Internet. 
Mreža se je širila in vse več računalnikov se je začelo vključevati v krog. Zato je leta 1992 
ameriška vlada dovolila komercialni dostop do interneta za podjetja, ki so bila z njimi 
pogodbeno povezana. Leta 1995 je število komercialnih ponudnikov preseglo število 
raziskovalnih in izobraževalnih. Poslovni svet je dobil dostop do interneta, le ta pa je 
pridobil razsežnosti, ki si jih v začetku ni predstavljal nihče. Omrežje od tedaj doživlja 
visoko rast in danes internet predstavlja globalno omrežje, ki med seboj povezuje milijone 
računalnikov (Zinkhan 2002, 412).  
  
Vloga ameriške zvezne vlade v razvoju in financiranju Interneta ga je dolgo ohranjala 
nekomercialnega. Kasneje je padla večina ovir za komercialno uporabo in začele so se 
pomembne pobude na področju trženja, poslovanja in plačilnega prometa, kar je pomenilo 
komercializacijo interneta (Jerman–Blažič 1996, 11). 
 
Zelo zanimivo dejstvo je, da internet nima lastnika. Lastništvo vseh privatnih omrežij, ki so 
povezana na internet je nemogoče določiti. Vsako podjetje oziroma uporabnik je lastnik in 
skrbnik svojega omrežja in zato ga imenujemo »svetovno omrežje« (Devetak 2000, 271). 
 

2.2 Uporabniki interneta 
 
Število uporabnikov interneta se v Sloveniji in po svetu še vedno veča. Internet je postal 
nepogrešljiv medij v vsakdanjem in poslovnem življenju posameznikov.  
 
Glede na raziskavo, ki jo je izvedel Statistični urad Republike Slovenije, je imelo v 
Sloveniji v prvem četrtletju leta 2008 dostop do interneta 59% gospodinjstev, kar je za eno 
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odstotno točko več kot v enakem obdobju leta 2007. Ostala gospodinjstva (41%) v tem 
obdobju niso imela dostopa do interneta. Razlogi za to pa naj bi bili v tem, da interneta ne 
potrebujejo oziroma je njihovo znanje o uporabi računalnika in interneta pomanjkljivo ali 
pa so stroški opreme še vedno previsoki.  
 
V Sloveniji je v prvem četrtletju 2008 internet uporabljalo nekaj več kot 990.000 oseb, 
oziroma 58% vseh oseb v starosti od 10 do 74 let, kar je za 2 odstotni točki več kot v 
enakem obdobju 2007. Dnevnih uporabnikov interneta je bilo 42%, kar je prav tako za 2 
odstotni točki več kot leto prej. Med rednimi uporabniki interneta je največ mlajših oseb. 
Med osebami, starimi 10-15let, je bilo rednih uporabnikov interneta kar 95%, med osebami 
starimi 55-74 let pa jih je bilo 17% (glej Tabelo 1 – Redni uporabniki interneta po starosti). 
Z vidika izobrazbe pa je bil delež rednih uporabnikov interneta največji med visoko 
izobraženimi osebami (89%), najmanjši pa med osebami z nižjo izobrazbo (43%) 
(Statistični urad Republike Slovenije 2008).  
 
TABELA 1: REDNI UPORABNIKI INTERNETA PO STAROSTI, SLOVENIJA, 1. ČETRTLETJE 
2004–1. ČETRTLETJE 2008 
 

1. četrtletje 
2004 

1. četrtletje 
2005 

1. četrtletje 
2006 

1. četrtletje 
2007 

1. četrtletje 
2008 Starost 

delež (%) delež (%) delež (%) delež (%) delež (%) 

10 - 74 ni podatka 50 54 56 58 

16 - 74 37 47 51 53 56 

10 - 15 ni podatka 83 92 90 95 

16 - 34 62 77 81 84 88 

35 - 54 33 45 50 53 56 

55 - 74 
8 – podatek 
ni natančen 

11 – podatek 
ni natančen 

14 14 17 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, (2008) 
 
Osebe v starosti 10-74 let so v prvem četrtletju 2008 uporabljale internet za različne 
aktivnosti. Najbolj pogosti dejavnosti na internetu sta iskanje različnih informacij o blagu 
in storitvah in uporaba elektronske pošte. Za take namene je internet uporabljalo 49% oseb 
starih med 10 in 74 let. Kar 41% oseb v starosti 10 do 74 let je internet uporabljalo za 
pridobivanje in izmenjavo avdiovizualnih vsebin kot so glasba, filmi in video datoteke. 
27% jih je internet uporabljalo za prenašanje ali poslušanje glasbe. Za prenašanje in 
gledanje filmov, kratkih posnetkov ali video datotek je internet uporabljalo 25% oseb, za 
gledanje spletne TV 21% oseb, poslušanje spletnih radijskih postaj 19% oseb ter za peer-
to-peer izmenjavo filmov, glasbe ali video datotek 16% oseb v starosti 10 do 74 let 
(Statistični urad Republike Slovenije 2008). Podrobnosti si lahko ogledamo na sliki 1.  
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SLIKA 1: NAMEN UPORABE INTERNETA, SLOVENIJA, 1. ČETRTLETJE 2008 
 

 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, (2008) 
 
V 1. četrtletju 2008 je imelo do interneta dostop 97% podjetij z 10 ali več zaposlenimi 
osebami.  92 % podjetij je internet uporabljalo za opravljanje bančnih in finančnih storitev, 
ter 41% za izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih oseb (Statistični urad Republike 
Slovenije 2008a).  
 
Vse bolj se povečuje tudi delež podjetij, ki uporabljajo storitve e-uprave. Storitve e-uprave 
so podjetja uporabljala za pridobivanje informacij, za pridobivanje obrazcev ter za vračanje 
izpolnjenih obrazcev. Podrobnosti si lahko ogledamo v tabeli 2. 
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TABELA 2: UPORABA SPLETNIH STRANI DRŽAVNE UPRAVE V PODJETJIH Z 10 ALI VEČ 
ZAPOSLENIMI OSEBAMI, SLOVENIJA, 1. ČETRTLETJE 2005-1. ČETRTLETJE 2008 
 

1. četrtletje 
2005 

1. četrtletje 
2006 

1. četrtletje 
2007 

1. četrtletje 
2008 

 

delež (%) delež (%) delež (%) delež (%) 
Uporaba 
spletnih strani 
državne 
uprave 

72 75 83 88 

Pridobivanje 
informacij 

69 71 78 85 

Pridobivanje 
obrazcev (npr. 
davčnih 
obrazcev) 

61 65 76 82 

Vračanje 
izpolnjenih 
obrazcev 

45 49 61 69 

Uporaba 
elektronskih 
storitev (npr. 
e-oddaja DDV) 

35 37 48 60 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, (2008a) 
 
Vse več podjetij ima tudi svojo spletno stran. V 1. četrtletju 2008 je imelo spletno stran 
71% podjetij z 10 ali več zaposlenimi, kar je za 4 odstotne točke več kot v enakem obdobju 
2007. Med podjetji s spletno stranjo se je v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2007 
najbolj povečal delež manjših podjetij s spletno stranjo in sicer za 6 odstotnih točk, in je 
tako znašal 67 % (Statistični urad Republike Slovenije 2008a).  
 
V Sloveniji je bila med februarjem in majem leta 2008 izvedena raziskava, v kateri je 
prikazana primerjava med uporabniki interneta v Sloveniji in Evropski uniji. Ugotovljeno 
je bilo, da se uporaba in dostop do interneta v Sloveniji giblje pod povprečjem Evropske 
unije. Deleži uporabnikov interneta naraščajo počasneje kot je evropsko povprečje. 
Nekoliko pod povprečjem je tudi delež gospodinjstev z dostopom do interneta. V EU25 
ima dostop do interneta 62% gospodinjstev, v Sloveniji pa 59%. Najvišje deleže 
gospodinjstev z dostopom do interneta beležijo skandinavske države, tam deleži presegajo 
80% (Brečko 2009, 3). 
 
Glede mesečne uporabe interneta je Slovenija vsa leta opazovanja (2003-2008) pod 
povprečjem Evropske unije ter pod povprečjem Estonije in Avstrije, ki imata v povprečju 
več mesečnih uporabnikov kot je povprečje EU. V vseh letih opazovanja pa najnižje deleže 
mesečnih uporabnikov  beleži Italija. Slika 2 prikazuje kumulativne deleže mesečnih 
uporabnikov interneta v Sloveniji in drugih primerljivih državah EU (Brečko 2009, 9).  
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SLIKA 2: MESEČNI UPORABNIKI INTERNETA – SLOVENIJA DRŽAVE EU (2003-2008) 
 

 
 
Vir: Brečko, (2009, 9) 
 
Tako doma kot po svetu se število uporabnikov interneta zelo hitro povečuje. Danes je na 
svetu že 1,596,270,108  uporabnikov interneta, kar predstavlja 23,8% celotne populacije. 
Od leta 2000 do leta 2008 se je število uporabnikov interneta povečalo za 342.2 %. V 
Tabeli 3 lahko vidimo število uporabnikov interneta po posameznih kontinentih (Internet 
World Stats 2009).    
 
TABELA 3: ŠTEVILO UPORABNIKOV INTERNETA V SVETU 
 
Deli sveta Populacija 

(2008) 
Uporabniki 
interneta po 
zadnjih 
podatkih (31. 
marec 2009)  

Uporabniki 
interneta v 
odstotkih (%) 

Rast 
uporabe 
interneta 
2000-2008 
v odstotkih 
(%) 

Afrika 975,330,899 54,171,500                 5.6 1,100.0  
Azija 3,780,819,792 657,170,816  17.4  474.9  
Evropa: 
Evropska unija 

803,903,540 
489,111,662 

393,373,398 
300,233,365 

48.9  
61.4  

274.3  
218.1  

Srednji vzhod 196,767,614 45,861,346 23.3  1,296.2  
Severna Amerika 337,572,949 251,290,489 74.4  132.5  
Latinska Amerika 581,249,892 173,619,140 29.9  860.9  
Oceanija/Avstralija 34,384,384 20,783,419 60.4  172.7  
Skupaj 6,710,029,070 1,596,270,108 23.8  342.2  
 
Vir: Internet World Stats, (2009, 2009a) 
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2.3 Elektronsko poslovanje 
 
Pojem elektronsko poslovanje že dolgo ni več nekaj novega. Postaja del našega vsakdana 
in zato je pomembno, da vemo kaj e–poslovanje predstavlja tako za posameznike kot za 
družbo. 
 
Izraz e–poslovanje izhaja iz angleškega izraza e–business, oziroma prvotno iz izraza e–
commerce, za katerega pa je ustreznejši prevod e-trgovanje. Poleg komercialnih aktivnosti 
in e–trgovanja, elektronsko poslovanje vsebuje tudi poglobljeno sodelovanje s poslovnimi 
partnerji, elektronske transakcije ter notranje poslovanje (Valh 2008, 1-2). 
 
Zelo preprosta definicija elektronskega poslovanja je: »poslovati elektronsko« (Jerman–
Blažič at al. 2001, 13) . Poznamo pa različne definicije pojma e–poslovanje, ki jih navajajo 
različni avtorji. Poglejmo nekaj zanimivih definicij. 
 
Pod pojmom elektronsko poslovanje razumemo poslovanje, ki poteka po elektronski poti. 
Internet je podjetjem omogočil, da lahko poslujejo hitreje, natančneje, časovno in 
prostorsko manj omejeno, stroškovno učinkoviteje ter posameznemu kupcu prilagojeno 
(Kotler 2004, 40).  
  
Electronic Commerce Association meni, da je elektronsko poslovanje kakršna koli oblika 
poslovne ali administrativne transakcije oziroma izmenjave informacij z uporabo kakršne 
koli informacijsko–komunikacijske tehnologije (Jerman–Blažič at al. 2001, 12 - 13).  
 
Evropska komisija meni, da je e–poslovanje katerakoli oblika poslovanja, pri kateri stranke 
delujejo elektronsko, namesto da bi delovale fizično oziroma bi bile v neposrednem 
fizičnem stiku (Jerman–Blažič at al. 2001, 12-13).   
 
V dokumentu komisije Združenih narodov za mednarodno gospodarsko pravo pa je 
zapisano, da je e–poslovanje alternativa »papirnim« metodam komunikacije in hranjenja 
informacij (Jerman–Blažič at al. 2001, 12 - 13). 
 
Najširša definicija elektronskega poslovanja pa pravi, da elektronsko poslovanje vključuje 
uporabo vseh oblik informacijske in komunikacijske tehnologije v poslovnih odnosih 
(Jerman–Blažič at al. 2001, 12 - 13).   
 
Elektronsko poslovanje obsega širok krog poslovnih panog. Glede na to, da lahko skoraj z 
gotovostjo trdimo, da danes v razvitejših okoljih skoraj ni več podjetja ali organizacije, ki 
ne bi uporabljala računalniško–informacijske infrastrukture, potem lahko rečemo, da e–
poslovanje obsega vse poslovne panoge. Nekatere izmed njih so (Valh 2008, 4): 
 

• Elektronsko trženje 
• Spletne trgovine in tržnice, dražbe 
• Elektronsko bančništvo, zavarovalništvo, borzništvo 
• Potrošniško elektronsko plačevanje, plačilni promet in finančni posli 
• Svetovanje in tehnična pomoč na daljavo 
• Računalniško podprto skupinsko delo, izmenjava podatkov 
• Delo na daljavo, izobraževanje na daljavo, storitve na zahtevo 
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• Elektronsko založništvo 
• Elektronsko poslovanje državnih in javnih služb 

 
Osnovni elementi elektronskega poslovanja so (Jerman Blažič et al. 2001, 11): 
 

• Udeleženci poslovanja (Posamezniki – podjetniki, študenti, učitelji, občani…, 
podjetja, univerze, bolnišnice) 

• Vsebina poslovanja (Nakup in podaja blaga, storitev, plačevanje, bančne 
transakcije, trženje in medsebojno komuniciranje, izmenjava dokumentov, 
izobraževanje na daljavo…) 

• Način dela (Računalniška izmenjava podatkov preko odprtih omrežij, kot je 
internet) 

 
Glede na to, katere udeležence elektronsko poslovanje med seboj povezuje, ločimo 
naslednje oblike e–poslovanja (Valh 2008, 6 – 7): 
 

• Podjetje – podjetje (B2B – Business to Business) 
• Podjetje – potrošnik (B2C – Business to Consumer) 
• Podjetje – javna uprava (B2G – Busniness to Government) 
• Javna uprava – potrošnik (G2C – Governement to Consumer) 
• Javna uprava – javna uprava (G2G – Government to Government) 
• Potrošnik – potrošnik (C2C – Consumer to Consumer) 

 
Tudi v mednarodnem poslovanju internet nudi obilo možnosti za medsebojno 
komuniciranje. Na ta način se odpirajo nove oblike pospeševanja mednarodnega 
sodelovanja (Devetak 2000, 201). 
 
Mednarodno poslovanje se na mnogih področjih, kot so: psihološko, organizacijsko, 
operativno, izdelčno – tržno in državno uravnalno srečuje z mnogimi ovirami. Prav internet 
pa naj bi te ovire zmanjševal (Hrastelj 2001, 242). 
 
Z vidika mednarodnega poslovanja lahko vidimo naslednje razsežnosti interneta (Hrastelj 
2001, 242): 
 

• Propulzivna prodajna pot, ki se sklada z zahtevami po mikrosegmentaciji 
mednarodnih trgov 

• Učinkovito in preprosto komunikacijsko orodje 
• Ceneno splošno orodje za pridobivanje informacij in posledično trženjskih raziskav 

 
Internet ne dela razlik med velikimi in majhnimi, tradicionalnimi in novimi udeleženci v 
mednarodnem poslovanju. Z njim bi naj manjša podjetja in začetniki pridobili enakopravne 
možnosti za vstop na mednarodne trge. Zato mnogi pravijo, da je internet zelo 
demokratičen instrument (Hrastelj 2001, 242).  
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2.4 Internet in trženje 
 
Internet danes deluje kot vir informacij, zabave, kot transakcijska in komunikacijska pot in 
tudi kot tržna pot. Uporabniki lahko preko interneta kupujejo izdelke, pošiljajo e–pošto, 
izmenjujejo mnenja, dostopajo do novic (Kotler 2004, 629).  
 
Internet zagotavlja zbirko orodij za interaktivno oglaševanje in poleg samega oglaševanja 
omogoča tudi dvostransko komunikacijo (Jerman–Blažič 1996, 45). Na področju trženja 
uporabnikom nudi številne izzive in priložnosti. Postal je kanal, preko katerega lahko 
podjetja pridejo do številnih porabnikov, tako obstoječih, kot tudi potencialnih (Melewar 
and Smith 2003, 363). Tržnikom in porabnikom internet ponuja priložnosti za precej večjo 
interakcijo in individualizacijo. Tako so podjetja lahko v interakciji in se pogovarjajo s 
precej večjimi skupinami kot kdajkoli v preteklosti. Porabnikom lahko pošljejo 
poosebljeno vsebino in ne več splošnih medijev kot so brezplačna informativna glasila, 
oglasi in revije, ki so brez vsake individualizacije in interakcije (Kotler 2004, 629).   
 
Poseben pomen daje internetu nenehna rast števila uporabnikov, kar pomeni nadaljnjo rast 
spletne trgovine in dohodkov. Zaradi visoke rasti uporabnikov interneta je za mnoga 
podjetja ta tržna pot postala nuja. Rezultat te internetne »revolucije« pa je, da podjetja lažje 
udejanjajo svoje strategije globalno (Melewar and Smith 2003, 363).  
 
S trženjem na internetu se zmanjšuje nepredvidljivost trga. Datoteke na strežnikih podjetij 
oziroma tržnikov beležijo informacije o tem kdo je bil na domači strani podjetja, kaj si je 
pogledal ter kaj si je kupil. Pomembna je tudi informacija, ali se uporabniki na domačo 
stran podjetja vračajo. Vsi ti podatki so zelo pomembni in dragoceni pri ocenjevanju trga 
(Jerman–Blažič 1996, 49). 
 
S pomočjo trženja lahko podjetja na podlagi spletne vsebine predstavijo svojo poslovno 
dejavnost. Ker uporabniki interneta cenijo kakovostne in izbrane informacije, je potrebno 
poiskati način kako dodati sporočilu o izdelku oziroma storitvi, ki jo podjetje ponuja, 
dodano vrednost (Jerman–Blažič 2001, 66).  
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3 ELEKTRONSKO TRŽENJE 
 

3.1 Od trženja do elektronskega trženja 
 
Trženje se razume kot naloga ustvarjanja, promocije in posredovanja izdelkov in storitev 
porabnikom in podjetjem. Ukvarja se s prepoznavanjem in zadovoljevanjem človekovih in 
družbenih potreb. Tako se ena izmed definicij trženja glasi, da je trženje »dobičkonosno 
zadovoljevanje potreb« (Kotler 2004, 3-5). 
 
Cilj trženja je zgraditi dolgoročne obojestransko zadovoljive odnose s ključnimi strankami: 
kupci, dobavitelji in distributerji. Večina trženjskih dejavnosti podjetja je tako usmerjeno k 
odnosom s kupci z namenom, da si pridobijo in ohranijo njihovo dolgoročno naklonjenost 
in posel (Kotler 2004, 29). 
 
Razlikujemo med družbeno in managersko opredelitvijo trženja. Po družbeni opredelitvi 
trženja lahko rečemo, da je trženje družbeni proces s katerim posamezniki in skupine 
dobijo kar potrebujejo in želijo tako, da ustvarijo, ponudijo in z drugimi svobodno 
izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo vrednost. Managerska opredelitev trženja pa je 
opisana kot »umetnost prodajanja izdelkov« (Kotler 2004, 8 - 9). 
 
Definicija elektronskega trženja pa pravi, da gre pri takšni obliki trženja za prizadevanja 
v podjetju, da preko spleta obvešča, komunicira, oglašuje in prodaja svoje izdelke in 
storitve (Kotler 2004, 40). 
 
Tradicionalno trženje in elektronsko trženje se med seboj razlikujeta. Tradicionalni model 
trženja poteka enosmerno in tržnik ne dobi povratne informacije. Komuniciranje je 
množično, zato podjetje doseže obstoječe in potencialne kupce neodvisno od 
segmentiranosti. Pri elektronskem trženju pa gre za individualizirano trženje. Podjetje 
ustvari dialog s kupcem in sproti spoznava njegove potrebe in želje. Tako lahko tudi 
prilagaja svoje izdelke in storitve kupčevim zahtevam. Razlike med tradicionalnim in 
elektronskim trženjem smo povzeli v tabeli 4.    
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TABELA 4: PRIMERJAVA TRŽENJSKEGA KOMUNICIRANJA PRI TRADICIONALNEM IN 
ELEKTRONSKEM TRŽENJU 
 

TRADICIONALNO TRŽENJSKO 
KOMUNICIRANJE 

ELEKTRONSKO TRŽENJSKO 
KOMUNICIRANJE 

Množično komuniciranje. 
Komunikacije so individualizirane, 
bazirane na podrobnih informacijah o 
potrošnikih. 

Neosebni komunikacijski kanal brez osebne 
interakcije, enosmerna komunikacija z 
relativno velikim tržiščem in različnimi 
nakupovalnimi navadami. 

Osebni pristop in dvosmerna medsebojna 
komunikacija s ciljno skupino, ki ima 
podobne nakupovalne navade. 

Za dobre odnose s strankami so odgovorni 
distributerji, detajlisti in prodajno osebje. 

Internet prisili tržnike, da se ukvarjajo 
neposredno s strankami. 

Klasično oglaševanje: prodajalec išče kupce 
in se jim vsiljuje 

Kupec je tisti, ki sam išče informacije in se 
odloča o tem kaj si bo pogledal. 

 
Vir: Skrt, 2001. 
 

3.2 Elektronske trženjske poti 1 
 
Elektronskega trženja se podjetja lahko lotijo na štiri načine: 
 

• Da ustvarijo domačo stran na internetu in s tem elektronsko trgovino na internetu 
ter tako predstavljajo podjetje in svojo ponudbo 

• Da sodelujejo na forumih, v razpravljalnih skupinah in oglasnih deskah 
• Da elektronsko oglašujejo 
• Da uporabljajo elektronsko pošto 

 
Uspešno trženje na internetu predstavlja pristop, ki združuje vse štiri oblike. Trženje na 
internetu je namreč skupek različnih prijemov, ki potekajo s pomočjo tega medija in 
omogočajo integrirano vodenje procesa trženja skozi vse njegove faze. Njegova uporaba 
lahko močno poveča učinkovitost trženja in odzivnost na spremembe v okolju, kar 
prispeva tudi k boljšim poslovnim rezultatom podjetja. 
 

3.2.1 Ustvarjanje elektronske trgovine na internetu 
 
Veliko domačih strani na internetu, ki jih ustvarijo podjetja, opravlja funkcijo elektronske 
prodajalne. Potencialni kupci na teh straneh lahko dostopajo do najrazličnejših informacij: 
do opisa podjetja in njegovih izdelkov in storitev, do kataloga podjetja, kjer kupci vidijo 
kateri izdelki so jim dejansko na razpolago in po kakšni ceni, do novic podjetja, finančnih 
poročil, tehničnih podatkov, ter tudi do informacij o priložnostih za zaposlitev v podjetju,... 
Prav tako pa imajo kupci na domačih straneh podjetij možnost za pogovor z zaposlenimi 
ter naročanja izdelkov.   

                                                 
1 Povzeto po Kotlerju (1998, 783-786) 
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Podjetja z elektronsko prodajalno se morajo nenehno truditi, da pritegnejo ljudi k obisku 
njihove domače strani. Zato morajo venomer izboljševati svoje spletne strani, jih ohranjati 
sveže in privlačne. 

3.2.2 Sodelovanje na forumih, v diskusijskih skupinah in na oglasnih deskah 
 
Udeležba podjetja na forumih, v diskusijskih skupinah in na oglasnih deskah, lahko poveča 
vidnost in verodostojnost podjetja.  
 
Forumi so diskusijske skupine, ki jih lahko najdemo pri komercialnih elektronskih službah. 
Običajno jih sponzorirajo splošne ali interesne skupine in kdor želi sodelovati, se mora 
včlaniti in plačati članarino. Ne forumu najdemo konferenčno sobo za klepete, knjižnico in 
seznam malih oglasov. 
 
Diskusijske skupine so Internetova izvedba forumov, ampak so te skupine omejene na tiste 
ljudi, ki pošiljajo in berejo sporočila na določeno temo. Uporabnikom Interneta se za 
sodelovanje ni potrebno včlaniti.  
 
Sistemi oglasnih desk pa so posebne elektronske storitve, ki se osredotočijo na določeno 
skupino ali temo, kot so počitnice, zdravje, nepremičnine,... Naročniki oglasnih desk so 
navadno zvesti in aktivni. Tržniki pa bi radi identificirali nekaj vrst oglasnih desk, katerih 
naročniki bi ustrezali njihovemu ciljnemu trgu, in potem v njih spretno sodelovali.   
 

3.2.3 Elektronsko oglaševanje 
 
Podjetja lahko oglašujejo pri komercialnih elektronskih službah na tri načine: 
 

• Komercialne elektronske službe ponujajo sekcijo za razvrščanje malih oglasov – 
oglasi so razvrščeni po času dospetja 

• Oglaševanje v določenih diskusijskih skupinah, ki so nastale zgolj za oglaševalske 
namene 

• Oglaševanje na elektronskih oglasnih deskah, kjer se oglas pokaže ko naročniki 
uporabljajo storitev 

 

3.2.4 Uporaba elektronske pošte 
 
Podjetja lahko spodbujajo kupce, da z njimi kontaktirajo po elektronski pošti. Kupci lahko 
pošljejo predloge, pritožbe in razna vprašanja, na katera bodo uslužbenci oddelka za 
storitve odjemalcem, po elektronski pošti zelo hitro odgovorili.  
 

3.3 Značilnosti internetnega trženja 
 
Internetno trženje zaradi digitalnih medijev, ki jih uporablja v komuniciranju, omogoča 
interaktivnost. To pomeni, da je komunikacija med porabnikom in ponudnikom 
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dvosmerna. Deighton omenja naslednje značilnosti digitalnih medijev (Chaffey e tal., 
2000, 17): 
 

• Porabnik naveže kontakt 
• Porabnik išče informacije 
• So visoko intenzivni-tržnik bo imel med porabnikovim ogledovanjem spletne strani 

njegovo stoodstotno pozornost 
• Podjetje lahko zbira in shranjuje reakcije in odgovore porabnikov 
• Individualne potrebe porabnika se lahko upošteva v prihodnjih dogovorih 

 
Za internetno trženje so značilni tudi različni načini prodaje. Pri trženju preko interneta 
obstaja več različnih načinov pridobitve izdelka ali storitve. V tabeli 5 bomo predstavili 
štiri možne načine prodaje preko interneta. Za kategorijo neelektronskih izdelkov je 
značilno, da uporabniki naročijo in plačajo izdelek preko spletne strani. Kasneje prodajalec 
ta izdelek pošlje uporabniku preko fizičnih distribucijskih kanalov. Pri neelektronskih 
storitvah uporabnik rezervira in plača storitev preko interneta. Storitev pa uporabi pri 
prodajalcu ali doma (prodajalec opravi storitev pri porabniku). Pri neelktronskem načinu 
pridobitve izdelka ali storitve se pojavi odlog v smislu plačila in pridobitve izdelka 
oziroma storitve. Pri elektronskem načinu pridobitve izdelka pa gre za sočasno izmenjavo 
plačila in izdelka ali storitve. Elektronske izdelke porabniki naložijo in pridobijo izdelek 
preko spletne strani prodajalca. Za pridobitev elektronski storitev pa se uporabniki včlanijo 
ali odprejo račun na prodajalčevi spletni strani in preko te uporabljajo prodajalčevo storitev 
(Francis, White 2004, 227).   
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TABELA 5: NAČINI PRIDOBIVANJA IZDELKOV OZIROMA STORITEV PREKO INTERNETA 
  

Način pridobitve 
Vrsta dobrine 

Neelktronski način Elektronski način 

Izdelki 

 
- Porabnik naroči in plača izdelek 
preko internetne strani 
- Prodajalec dostavi izdelek preko 
fizičnih distribucijskih kanalov 
- Odložena izmenjava izdelka, 
izvršena v dejanskem okolju 
 
Primeri: knjige, oblačila, CD – ji 
živila, alkohol,… 
 

- Porabnik plača in naloži izdelek 
preko prodajalčeve spletne strani 
- Porabnik naloži izdelek ali ga 
pripravi za uporabo 
- Sočasna izmenjava izdelka in 
plačila 
 
Primeri: Mp3 – ji, internetne 
revije, programi,… 

Stroitve 

 
- Porabnik rezervira in plača 
storitev preko spletne strani 
- Porabnik gre do storitvenega 
podjetja ali obratno 
- Storitev je izpeljana v 
dejanskem okolju 
 
Primeri: potovanja, hoteli, 
karte za prireditve 
 

- Porabnik odpre račun ali postane 
član preko prodajalčeve spletne strani 
- Porabnik prejme storitev preko 
prodajalčeve spletne strani 
- Sočasna izmenjava storitve glede 
na plačilo 
 
Primeri: Bančništvo, klepetalnice, 
erotične spletne strani,… 

 
Vir: Francis, White (2004, 227) 
 

3.4 Dejavniki pomembni za uspeh internetnega trženja2 
 
V življenju se srečujemo s številnimi dejavniki, ki vplivajo na uspeh ali neuspeh v 
vsakdanjem poslovanju. V nadaljevanju navajamo nekatere dejavnike, ki so pomembni za 
uspeh in povečanje prodaje preko interneta: 
 

• Vrsta izdelkov in storitev 
• Razpoložljiva informacijska tehnologija 
• Prijaznost uporabniškega vmesnika 
• Odnos do zaposlenih in kupcev 
• Reklamiranje spletnih trgovin 

 
 

                                                 
2 Povzeto po Devetaku (2000, 274) 
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3.4.1 Vrsta izdelkov in storitev 
 
Uspeh menjave izdelkov preko interneta je odvisen od vrste izdelkov in storitev, ki jih je 
potrebno ponujati na zanimiv in primeren način. Pri tem se je potrebno poglobiti v možne 
potrebe in plačilno sposobno povpraševanje. Zaradi vse hujše konkurence ponovno prihaja 
do izraza timski pristop, kar pomeni, da morajo sodelovati strokovnjaki s področja 
informatike in trženja.  
 

3.4.2 Razpoložljiva informacijska tehnologija 
 
S pomočjo interneta morajo podjetja uporabnikom omogočati prikazovanje izdelkov in 
storitev na najbolj enostaven , razumljiv in pregleden način, ter pri tem izkoristiti možnost 
uporabe slik in drugih predstavitvenih elementov ponudbe. Glede na vrsto izdelkov in 
storitev, se podjetja odločajo za izdelavo svojih programov za nakupovanje. Razpolagati 
morajo tudi z najsodobnejšo računalniško opremo, ki omogoča izbiro skozi ustrezen 
iskalnik. 
 

3.4.3 Prijaznost uporabniškega vmesnika 
 
Spletna trgovina ni fizična trgovina z izložbenim oknom in prodajnim osebjem. Tu imamo 
uporabniški vmesnik, ki mora biti čim bolj prijazen za uporabnika. S tem spletna trgovina 
lahko ohrani obstoječe in pridobiva nove kupce.  
 

3.4.4 Odnos do zaposlenih in kupcev 
 
Potrebno se je zavedati, da nobena spletna trgovina ne more uspeti, če ne bo zadovoljila 
svojih kupcev. Pri tem so ključni dejavnik uspeha zaposleni, ki morajo biti ustrezni 
strokovnjaki, saj imamo v spletnih trgovinah opravka z novo informacijsko tehnologijo. 
 

3.4.5 Reklamiranje spletnih trgovin 
 
Tudi pri internetni prodaji je potrebno vlagati ustrezna sredstva v promocijo. Podjetja, ki 
želijo povečati število svojih odjemalcev v spletni trgovini, uporabljajo različne tržne 
aktivnosti, nagradne igre.  
 

3.5 Prednosti internetnega trženja 
 
Jerman – Blažič (1996, 48) navaja naslednje prednosti elektronskega trženja: 
 

• Interaktivni način trženja – informacija za trženje se oblikuje glede na izkazane 
potrebe uporabnikov 
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• Neposredna komunikacija preko omrežja zaradi katere potrebe strank laže 
razumemo 

• Vzporedna promocija izdelka in obdelava transakcij 
• Povratna zanka s strankami posreduje informacije o tem, kaj stranke kupujejo in 
česa ne 

• Tržna informacija ni časovno omejena – nima časovne razsežnosti, ker je ves čas v 
omrežju 

• Ažuriranje informacij je preprosto in hitro 
• Preprostejše zapolnjevanje tržnih niš, saj je ciljna skupina na trgu omejena z 

interesom skupine uporabnikov 
 
Zaradi prednosti trženja preko interneta v primerjavi s tradicionalnim trženjem, si podjetja 
postavljajo svoje spletne strani. Trženje preko interneta prinaša prednosti tako za kupce kot 
za podjetja.  
 

3.5.1 Prednosti trženja preko interneta za podjetja 
 
Prednosti internetnega trženja za podjetja so (Hrastelj 2001, 241): 
 

• Hitro prilagajanje spremembam na trgu 
• Kultiviranje poslovnih razmerij 
• Manjši stroški trženja 

 
Prednost internetnega trženja za podjetja je v tem, da se podjetja lažje prilagajajo 
spremembam na tržišču. Ključnega pomena je tudi neposreden stik podjetja z odjemalci. 
Zelo pomembna prednost so nižji stroški trženja. Izdelava spletnih strani in trženje preko 
njih je za podjetja, v primerjavi z ostalimi mediji, relativno poceni. Z uporabo cenovno 
dostopnejšega interneta se odpirajo nove poslovne priložnosti tudi manjšim podjetjem, ki 
lahko konkurirajo multinacionalkam in pred njimi nimajo več občutka manjvrednosti 
(Devetak 2000, 280).  
 

3.5.2 Prednosti trženja preko interneta za kupce 
 
Prednosti internetnega trženja z vidika uporabnikov so (Hrastelj 2001, 241): 
 

• Udobnost - kar omogoča 24 uren dostop 
• Primerjanje informacij olajšuje izbor 
• Ni toliko nevšečnosti s prodajalci 
• Večja hitrost v pridobivanju ponudb 
• Želja po anonimnosti 

 
Prednosti elektronskega trženja so za kupca lahko v tem, da lahko preko interneta spremlja 
opis izdelkov in storitev, prav tako jih lahko kjerkoli in kadarkoli naroča. Kupci lahko na 
internetu pregledujejo in izbirajo med različnimi izdelki, ki so predstavljeni opisno, kot 
tudi s slikami, zvokom, videom,… Preden se kupci za določen izdelek odločijo pa imajo na 



 22 

internetu možnost preveriti in primerjati izdelek različnih dobaviteljev, kakovosti in cen. 
Nakupovanje preko interneta je zelo enostavno, kupcem za nakup ni potrebno v trgovine in 
se prepirati ali pogajati s prodajalci, temveč le naročijo preko interneta izdelke ali storitve, 
ki so na voljo (Devetak 2000, 278). 
 
S pomočjo interneta lahko ponudimo podatke in informacije o izdelkih, storitvah in 
dejavnostih v svetovnem merilu, kar je en izmed največjih prednosti tega medija (Devetak 
2000, 195). 

 

3.6 Slabosti internetnega trženja 
 
Večina dejavnosti ima svoje dobre in slabe strani, tako se tudi pri internetnem trženju 
srečujemo z nekaterimi slabostmi. 
 

3.6.1 Slabosti trženja preko interneta za podjetja 
 
Slabosti se v največji meri kažejo z odprtostjo in dostopnostjo interneta. Od slabosti 
internetnega trženja je posebej treba poudariti pomanjkljivost varnosti pri prenašanju 
podatkov. Internet je postal medij, ki so si ga nekateri prevaranti prilastili in ga izkoristili 
za negativna dejanja in s tem pokazali ranljivost tovrstnega poslovanja. Pojavile so se 
zlorabe pri plačevanju s kreditnimi karticami preko interneta (Devetak 2000,282). Prav 
zaradi tega je nujno, da podjetja zavarujejo vire v omrežju, varnost podatkov pri potovanju 
v omrežje in neovrgljivost opravljenih transakcij. Varnost lahko zagotovijo s tako 
imenovanimi »vdorobrani«, ki so programska in strojna oprema, ki nadzira sprejem in 
pošiljanje ustreznih paketov pri elektronskem trgovanju in dovoljuje dostop le do dela 
strežnika za www, ki je namenjen javni uporabi (Devetak 2000, 276 – 277). 
 
Stroški vstopa podjetja na internet so minimalni, vendar lahko zaradi tega skoraj vsako 
podjetje predstavi svojo ponudbo na njem. To pa vodi do večje konkurence med 
ponudniki. Trženje preko interneta zahteva nižje cene storitev. Globalna konkurenca in 
sprostitev tržnih odnosov bo torej pomenila, da bodo morali mnogi internetni ponudniki 
shajati le z nizkimi maržami (Osojnik 2002, 11).  
 

3.6.2 Slabosti trženja preko interneta za kupce 
 
K slabostim internetnega trženja lahko štejemo nevarnost plačevanja. Pojavlja se predvsem 
pri plačevanju s kreditnimi karticami, kjer morajo kupci izdati svoje osebne podatke in 
številko kreditne kartice.  
 
Ena izmed slabosti internetnega trženja, ki velja tako za kupce kot za podjetja so 
elektronski odpadki. Tako imenujemo vse odpadke, ki izvirajo iz električne in elektronske 
opreme in instrumentov. Elektronski odpadki vsebujejo določene snovi, ki so za okolje 
zelo obremenjujoči. Zaradi tega je potrebna ustrezna pozornost in odgovorno ravnanje z 
omenjenimi odpadki (Devetak 2000, 283).    
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4 INTERNET IN GLASBA 
 
Glasba je postala pomemben del našega življenja, čeprav se morda tega niti ne zavedamo. 
Prisotna je povsod okoli nas; doma, v avtu, v službi.  
 

4.1 Glasbena industrija 
 
Glasbena industrija ima pomembno vlogo v družbi–v pridobitnem in kulturnem pomenu, 
saj glasba vpliva na spremembe v družbi in odseva kulturne vrednote. Glasbena industrija 
je bila dolgo najbolj donosna medijska industrija. Vendar je ravno rast interneta in novi 
načini dostopa do glasbe v preteklosti povzročil, da je imela glasbena industrija manj 
gotovo prihodnost (Močnik 2004, 142). Prodaja glasbe zapisane na zgoščenkah že nekaj let 
pada. Potrebno pa je poudariti, da se v zadnjih letih povečuje prodaja glasbe preko 
interneta a so zaslužki glasbene industrije kljub temu precej manjši kot v preteklosti (RIS 
2008b).  
 
Glasbena industrija ustvarja prihodek izključno od prodaje izdelkov potrošnikom, ti  pa 
glasbene izdelke kupujejo v glasbenih trgovinah, ki jih upravljajo glasbena podjetja, v 
prodajalnah na malo, neodvisnih trgovinah z glasbo in na internetu (Močnik 2004, 144).  
 
Zavest za obstoj glasbene industrije se je pojavila v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. 
Sprva je bila ta industrija le interes novinarstva in gospodarstva. V tem času bi lahko 
pojem glasbene industrije opisali kot proizvodnjo in uporabo glasbenega blaga po zakonih 
masovne proizvodnje. Pri tem mislimo na način proizvodnje, kot je industrijska 
proizvodnja v kateri je zelo malo prostora za kreativnost. 
 
V splošnem je glasbena industrija določena skozi izmenično učinkovanje med industrijo in 
njenimi proizvodi. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo razpoložljivi mediji. K njim 
prištevamo nosilce zvoka (CD–ji in  glasbene kasete), radijske postaje, televizija, celotno 
trgovinsko območje in spremljevalni mediji kot so reklame in časopisi. Še posebej 
pomembna sta radio in televizija, ki sta najpomembnejša instrumenta za predvajanje 
reklam in propagand. Med tema medijema in glasbeno industrijo obstaja obojestranska 
odvisnost. Na eni strani so tu mediji, kot »izložbeno okno« glasbenih proizvodov. Na drugi 
strani pa imamo glasbeno industrijo, ki z reklamami, šovi in video kanali določa vsebino 
medijev. 
 
Kot zelo dober primer za to medsebojno odvisnost medijev in glasbene industrije lahko 
navedemo glasbeni televizijski kanal MTV. Obstaja že od leta 1981 in s svojim 
delovanjem zadovoljuje svojo glavno ciljno skupino–potrošnike glasbenega blaga. MTV 
predvaja reklame za glasbo, sponzorira koncerte in umetnike. Lahko torej trdimo, da je 
MTV ena bistvenih sestavin glasbene industrije (Wieck, Dietsch, Bauer 2001/2002).  
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4.2 Glasba in tehnološki razvoj 
 
Večina naprav in sistemov kot so nosilci glasbe, telefon in ročne ure, so v preteklosti 
delovale na podlagi analognih informacij. Danes pa večina teh naprav in sistemov deluje 
na podlagi digitalnih informacij. Digitalne informacije besedilo, podatke, glas in sliko 
pretvarjajo v tok ničel in enic, ki jih je moč združiti v bite in na tak način prenašati iz 
naprave na napravo. Prenos bitov pa je mogoč le, če gre za povezanost preko žičnega ali 
brezžičnega komunikacijskega omrežja. Internet lahko pošilja bite z ene lokacije na drugo 
z izjemno hitrostjo (Kotler 2004, 34). Tehnološkemu razvoju je sledila tudi glasbena 
industrija. 
 
Začetki glasbene industrije segajo nazaj v 19. stoletje. Ključnega pomena za razvoj te 
globalne dejavnosti je bila iznajdba gramofonske plošče (Wieck, Dietsch, Bauer 
2001/2002).  
 
Razvoj glasbene industrije je mogoče razdeliti na tri obdobja (Močnik 2004, 142):  
 

• Mehanično obdobje  
• Elektronsko obdobje 
• Digitalno obdobje 

 

4.2.1 Mehanično obdobje 
 
Od 19. stoletja naprej so se znanstveniki in inženirji ukvarjali z idejo, kako bi ujeli zvok in 
ga ponovno predvajali. Med prvimi je bil Thomas Alva Edison, ki je leta 1877 izumil 
fonograf. To je naprava, s katero je mogoče posneti in ponovno predvajati zvok. Ta 
naprava pa je imela pomanjkljivost. Zvoka namreč ni bilo mogoče izdelati v kopijah oz. ga 
razmnožiti, zaradi česar tudi ni bila komercialno uspešna. Šele naslednji izumitelji, med 
katerimi je bil tudi Alexsander Graham Bell, so uspeli izboljšati prvotni fonograf (Močnik 
2004, 142). 
 
Vendarle pa je po nekaterih tehničnih izboljšavah in pravnih tožbah zaradi patenta, 
Edisonovo napravo leta 1888 tovarnar Jesse H. Lippincott začel proizvajati in jo lansiral na 
trg kot diktafon. To letnico mnogokrat zasledimo tudi kot rojstni datum glasbene industrije, 
med drugim tudi zaradi ustanovitve prve distribucijske organizacije Columbia Phonograph 
Company (Wiecke 1997).     
 
Leto pred lansiranjem diktafona Jesseja Lippincotta, torej leta 1887, je Emile Berliner 
razvil napravo z ročico, ki se je imenovala gramofon. Glasba je bila posneta na nosilcu 
zvoka v obliki plošče, prevlečenim z voskom. Gramofon je imel ključno prednost pred 
Edisonovim valjem, ki je bila, v praktično neomejenem številu kopij nosilcev zvoka 
(Wiecke 1997).  
 
Kar nekaj časa so na trgu bili prisotni tako Edisonovi valji, kot tudi Berlinerjeve plošče. 
Pozneje se je proizvodnja preusmerila predvsem v korist plošč, Edisonovi valji pa so se 
uporabljali vedno manj (Wieck, Dietsch, Bauer 2001/2002). 
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Če torej povzamemo prvo fazo razvoja glasbene industrije, lahko rečemo, da je bila skoraj 
v celoti odvisna od tehnologije snemanja zvoka oziroma njegove reprodukcije.   
 

4.2.2 Elektronsko obdobje 
 
V tem obdobju se je nadaljeval tehnološki razvoj elektronskega procesa snemanja, ki je 
želel predvsem izboljšati ponovno predvajanje snemanja (Močnik 2004, 142).    
 
Prva svetovna vojna in njene posledice so za glasbeno industrijo v Evropi, kot tudi v 
Združenih državah Amerike pomenile pomembno prestrukturiranje. Čas po vojni je za 
glasbeno industrijo pomenil prehod v novo dobo, ki je bila zaznamovana s tehničnimi 
inovacijami kot je radio in tudi družbenimi inovacijami (Wieck, Dietsch, Bauer 
2001/2002).  
 
Radio se je pojavil v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Z njim se je začelo radijsko 
oddajanje. Prvo redno oddajanje se je začelo leta 1920 v Pittsburghu v Združenih državah 
Amerike. Uvedba brezplačnega radijskega oddajanja je bila prva tehnična inovacija, ki je 
vplivala na spremembe v gospodarskem okolju glasbene industrije po vsem svetu. 
Uveljavitev radia je prinesla številne pozitivne in negativne posledice tako za podjetja, kot 
tudi za potrošnike (Wieck, Dietsch, Bauer 2001/2002). 
 
V času prvih radijskih postaj so bili lastniki novega komunikacijskega medija lastniki 
časopisov in trgovin, v katerih so radio uporabljali kot oglasni medij za spodbujanje 
prodaje časopisov oziroma radijskih aparatov in elektronike. V sredini dvajsetih let pa se je 
na račun marketinga ustanavljalo vedno več radijskih postaj, med katerimi se je začela 
stopnjevati konkurenca. Zaradi potrebe po boljši opremljenosti in strokovnem osebju 
radijskih postaj so nastali tudi stroški radijskega oddajanja (Močnik 2004, 92). 
 
Sprva glasbena podjetja niso dovolila, da bi radijske postaje vrtele njihovo glasbo. Menile 
so, da se bo zaradi tega zmanjšala prodaja glasbenih plošč. Kasneje se izkazalo ravno 
nasprotno. Glasbena podjetja so videla, da vrtenje glasbe na radijskih postajah lahko 
spodbuja prodajo plošč, zato so začela brezplačno oskrbovati radijske postaje z 
najnovejšimi glasbenimi hiti. Radijske postaje so izbirale glasbo, ki je najbolj zadovoljila 
poslušalce in s tem zagotovila tržni delež radia. Prodaja glasbenih plošč pa se je 
povečevala. Rekli bi lahko, da sta glasbena in radijska industrija druga drugi pomagali 
(Močnik 2004, 92).  
 
Za tako bogato rast glasbene industrije pa ne nosi zaslug le radio in z njim povezana 
tehnologija. Naslednja tehnološka inovacija, ki je dala glasbeni industriji nov zagon je bila 
uveljavitev zvočnega filma. Na ta način je prišlo še do ene pomembne združitve, in sicer 
združitev glasbene industrije s filmsko. Nosilci zvoka so se izkazali za idealen oglasni 
medij filmske industrije, ker so popularizirali filmsko glasbo (Wiecke 1997).  
 
Na podlagi omenjenih interesnih zavezništev, ki so nastale med različnimi področji 
zabavne industrije, je nastala povezava med filmsko industrijo in industrijo nosilcev zvoka, 
med filmsko in založniško industrijo in tudi med radijskimi hišami in proizvajalci nosilcev 
zvoka. Podjetja so iz specializiranih podjetij prerasla v velike skupinske koncerne, ki so 
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združevali prej naštete segmente industrije. Ta trend nastajanja velikih koncernov pa je bil 
okrepljen kasneje tudi s svetovno gospodarsko krizo ob koncu dvajsetih in začetku 
tridesetih let prejšnjega stoletja. Večina manjših podjetij, ki se v tem času niso pustila 
kupiti je propadlo (Wieck, Dietsch, Bauer 2001/2002). 
 
Svetovna gospodarska kriza je pustila posledice tudi v glasbeni industriji, kateri je 
povzročila velik padec prodaje plošč. Opomogla si je šele proti koncu tridesetih let 20. 
stoletja, vendar pa je bil razvoj zopet otežen zaradi začetka druge svetovne vojne (Močnik 
2004, 142).  
 
Po koncu druge svetovne vojne si je najhitreje opomogla glasbena industrija v Združenih 
državah Amerike, saj ta v vojni ni bila direktno napadena. Amerika je tako dobila v 
glasbeni industriji prednost pred Evropo, ki je za Ameriko postala zelo dobičkonosno 
tržišče.  
 
Vendar pa elektronskega obdobja še ni bilo konec. Za nove uspehe v glasbeni industriji so 
poskrbele še nekatere pomembne tehnološke inovacije. Povoščeni disk je namreč 
zamenjala vinilna plošča, katera je dajala boljši, bolj kakovosten zvok in se ni lomila 
(Wieck, Dietsch, Bauer 2001/2002). Samostojne vinilne plošče so se na trgu pojavile leta 
1949. Bile so cenovno ugodne, zato so postale popularne predvsem med mladimi. Radijska 
industrija je plošče sprejela v petdesetih letih prejšnjega stoletja, in sicer s pojavom in hitro 
priljubljenostjo rokenrola. Kasneje so se pojavile še velike LP (long play) plošče. Nanje je 
bilo mogoče posneti še več glasbe, zaradi česar plošč ni bilo potrebno tako pogosto 
menjavati. Stereo zvok, ki je zamenjal stari hi-fi (high fidelity) sistem, so potrošniki 
sprejeli z navdušenjem. Stereo glasba je bila najpomembnejši dejavnik razvoja radia. 
Izpopolnjen je bil tudi magnetni trak za snemanje zvoka. Pojavili so se trakovi in kasete s 
posneto glasbo ter prazne kasete, na katere je bilo mogoče posneti glasbo s plošč ali z radia 
(Močnik 2004, 142).  
 

4.2.3 Digitalno obdobje 
 
Po elektronskem obdobju se je pojavilo digitalno obdobje. Predstavljalo je naslednji velik 
val sprememb v glasbeni industriji, ki so ga zelo izpopolnili v sedemdesetih letih 20. 
stoletja (Močnik 2004,143). To obdobje so zaznamovale naslednje tehnološke inovacije: 
zgoščenke oziroma glasbeni CD-ji, glasbeni videi, kabelska televizija ter Sonyjev 
walkman, ki je leta 1979 povzročil revolucionarni pohod kaset kot zvočnih nosilcev 
(Wiecke 1997).     
 
Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je glasbena industrija znašla v težavah. 
Razlogi za tovrstne skrbi so izhajali iz demografskega razvoja, ki je povzročil spremembe 
v starostni strukturi prebivalstva. Za glasbeno industrijo so začeli predstavljati glavne 
potrošnike zvočnih nosilcev mlajši potrošniki, stari od 12 do 24 let. Na osnovi te situacije 
je leta 1981 nastal kabelski program Music Television (MTV). MTV je glasbeno industrijo 
s pomočjo glasbenega videa rešil iz zagate in na novo vzpostavil propagandni instrument, 
okoli katerega se je ponovno zbrala želena ciljna populacija (Wiecke 1997). Glasbeni videi 
so tako postali in so še danes predvsem med mladimi gledalci zelo popularni. Ob prihodu 
omenjene glasbene televizije so različni avtorji in strokovnjaki menili in opozarjali, da 
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bodo glasbeni videi ekonomsko škodovali glasbeni industriji. Zgodilo pa se je ravno 
nasprotno, saj potrošniki, ki vidijo glasbeni video, potem povprašujejo po glasbenem 
izdelku (Močnik 2004, 143).  
 
Svoj doprinos valu velikih sprememb digitalizacije glasbe, je omogočila tudi uporaba 
računalniškega binarnega zapisa enic in ničel. Na ta način je bilo mogoče ujeti in posneti 
zvoke v milisekundnih intervalih in jih ponovno zaigrati na isti način z uporabo laserske 
tehnologije, ki bere vsak posneti bit informacij (Močnik 2004, 143). Rezultat te 
novonastale laserske tehnologije je postal digitalni nosilec zvoka. Danes najbolj popularen 
takšen nosilec je zagotovo zgoščenka ali glasbeni CD, ki ga je razvil in poslal na trg leta 
1983 Philips v sodelovanju s Sonyjem. Uspeh zgoščenke je bil tudi zelo kmalu po prihodu 
na trg zagotovljen. Danes pa so zgoščenke primarna oblika zvočnih posnetkov (Wiecke 
1997).  
 
V obdobju digitalizacije se je veliko spremenilo tudi pri sami produkciji glasbe. Motion 
Pictures Exsperts Group je leta 1992 iznašla MPEG-1 format. Namenjen je bil hranjenju in 
obnavljanju slike ali zvoka na različnih vrstah medijev, vključno z računalniškimi 
strežniki. Prvotni MPEG format je bil leta 1994 izboljšan in uporabljati se je začel MPEG-
3, ki je danes znan tudi kot MP3. Ta novi format pa je glasbeni industriji povzročil veliko 
skrbi. Posameznikom omogoča, da si presnamejo in s tem prisvojijo glasbo s CD-ja na 
MP3 in datoteko menjavajo tudi z drugimi uporabniki (Močnik 2004, 143).  
 
Kot smo videli so tehnološke inovacije vedno znova prinesle na dan nove formate nosilcev 
zvoka. Ti so vplivali na izboljšanje kakovosti, zmanjšanje stroškov proizvodnje in na 
odpiranje novih trgov v glasbeni industriji. Ta razvoj je nadaljevala tudi digitalna 
tehnologija in kot kaže bo imela za glasbeno industrijo zelo globoke posledice. S prihodom 
interneta je nastala nova prodajna pot. Glasba se tako lahko prodaja digitalno, glasbena 
industrija pa nad tem razvojem nima več popolnega nadzora. Posledice tega pa so že vidne 
v vedno večji izgubi prihodka v glasbeni industriji (Wieck, Dietsch, Bauer 2001/2002).       
 

4.3 Svetovni glasbeni trg 
 
Glasbena industrija je globalni posel in tudi njen trg je prisoten po celem svetu. Deluje po 
povsem enakih načelih kot druge gospodarske panoge, zato združevanje kapitala ni nič 
posebnega.  
 
Glasbene založbe oziroma proizvajalce fonogramov delimo na »velike« in »neodvisne«. 
Devetdeseta leta so se začela s tako imenovanimi »velikimi« šestimi. Največja glasbena 
založba na svetu Universal Music Group je nato leta 1998 prevzela Polygram. Nekoliko 
kasneje se je zgodila še združitev med Sony Music Entertainment in BMG. Tako danes 
svetovni glasbeni trg še vedno nadzoruje le nekaj multinacionalk. Trenutno so to štiri 
največje glasbene založbe na svetu in sicer EMI, Universal Music Group, Sony BMG, in 
Warner Music Group. Poleg njih je na trgu še mnogo neodvisnih glasbenih založb, ki 
imajo po navadi pod svojim okriljem glasbene izvajalce, ki so velikim glasbenim založbam 
komercialno nezanimivi.  
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Poleg številnih glasbenih založb svetovno glasbeno industrijo sestavljajo tudi različne 
organizacije, ki skrbijo za interese glasbene industrije. Za največji glasbeni trg na svetu 
ima velik pomen organizacija RIAA (Recording Industry Association of America) oziroma 
Združenje ameriške glasbene industrije. Ena od glavnih nalog organizacije je varovanje 
pravic intelektualne lastnine glasbenikov in članskih podjetij. Zelo ostro nastopa tudi v 
boju proti piratstvu (RIAA 2009). 
 
Največja med organizacijami glasbene industrije, s katero tesno sodeluje tudi RIAA, pa je 
vsekakor organizacija IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) 
oziroma Mednarodno združenje fonogramske industrije. Ustanovljena je bila leta 1933, do 
danes pa se je vanjo vključilo že več kot 1400 glasbenih založb iz več kot 70ih držav sveta. 
Glavne naloge organizacije IFPI so boj proti piratstvu, pomoč pri razvoju pravnega okolja 
in tehnologij za glasbeno industrijo v digitalni dobi in izboljšanje zakonov o avtorskih 
pravicah. Statistična poročila, publikacije in članki, ki jih izdaja IFPI veljajo za najbolj 
verodostojne podatke o glasbeni industriji (IFPI 2009).  
 

4.4 Slovenski glasbeni trg 
 
Slovenski glasbeni trg kot tudi celotna glasbena industrija na območju Slovenije se precej 
razlikujeta od globalnega trga glasbe. Razlike med slovenskim in globalnim glasbenim 
trgom se poleg majhnosti slovenskega trga, kažejo tudi v manjšem številu glasbenih 
izvajalcev ter slabši razvitosti založništva pri nas.  
 
Začetki slovenske glasbene industrije v Sloveniji segajo v začetek 70. let prejšnjega 
stoletja, ko so se v okviru takratne TV Ljubljana odločili za ustanovitev lastne 
fonogramske hiše. Namenjena bi bila izdajanju glasbenih del nacionalnega, kulturnega, 
umetniškega in izobraževalnega pomena. Tako je bila ustanovljena Kasetna produkcija, ki 
je bila kasneje preimenovana v Založbo kaset in plošč RTV Slovenija (Šarac 2002, 22).  
 
Že od vsega začetka je založba skrbela za vse glasbene zvrsti in bila v sedemdesetih in 
osemdesetih letih ena najmočnejših založb na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Založba kaset 
in plošče RTV Slovenija proizvaja, izdaja in distribuira avdio programe že skoraj štirideset 
let. Letno založba izda 80 do 90 visoko kakovostnih programov s področja vseh glasbenih 
zvrsti. Založba je neposredno povezana z radijskimi in televizijskimi programi v smislu 
dodane vrednosti, obnavljanja in izdajanja avdio in video arhivov in podpore novim 
projektom. Ena temeljnih nalog založbe je podpiranje mladih talentov (ZKP RTV SLO 
2009).      
 
Sočasno, ko je bila ustanovljena Založba kaset in plošče RTV Slovenija, je Založba 
Obzorja Maribor v Ljubljani ustanovila Tovarno gramofonskih plošč Helidon. Ta 
producenta sta nato kar dve desetletji popolnoma obvladovala slovenski glasbeni trg. V 
letih samoupravnega socializma so avtorji zelo težko prišli do izdaj svojih glasbenih 
stvaritev pri drugih založbah. Kakršnokoli podjetništvo v okviru založniške dejavnosti je 
bilo zaradi cenzure onemogočeno. Prisotna je bila težnja po nadzoru in onemogočanju 
izdajanja nečesa, kar bi bilo v nasprotju s socialistično ureditvijo. Razvoj glasbene 
industrije je v tistem času stagniral, saj delovanje založništva in fonogramstva ni bilo 
prilagojeno tržnim razmeram. Stvari so se začele spreminjati na bolje leta 1990, ko se je 
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uveljavila nova družbenopolitična ureditev. Omogočena je bila registracija podjetij za 
proizvodnjo in založništvo zvočnih zapisov. Trg je doživel pravi založniški razcvet. V 
slabem letu je bilo nato registriranih več kot 100 podjetij s pred tem opisano dejavnostjo 
(Šarac 2002, 22).  
 
Trenutno je na področju Slovenije kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo s produkcijo 
fonogramov. Ena vodilnih glasbenih založb pri nas, ki uspešno deluje že 10 let, je založba 
Menart Records in je uradni distributer za Sony Bmg, Music Entertainment, Senctuary, 
Edel in Rough Trade. Založba Menart je tudi prva založba v Sloveniji, ki je ustanovila 
spletno glasbeno trgovino mZone, v kateri je mogoče kupovati digitalno glasbo (Menart 
Records 2009).  
 
Tako kot na svetovnem glasbenem trgu, so tudi na slovenskem trgu prisotne organizacije, 
ki skrbijo za interese glasbene industrije. V Sloveniji imamo dve takšni organizaciji: IPF 
(Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije) in 
SAZAS (Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic 
Slovenije).   
 
Združenje SAZAS so leta 1993 ustanovili slovenski glasbeni avtorji. Združenje je 
organizacija za kolektivno zaščito glasbenih avtorskih pravic. Osnovna naloga te 
organizacije je, da na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in pooblastil 
domačih avtorjev ter na podlagi pogodb o medsebojnem zastopanju s tujimi avtorskimi 
društvi od tistih, ki pri svojih dejavnostih javno uporabljajo glasbena dela, pridobi avtorske 
honorarje in jih posreduje ustreznim avtorjem doma in v tujini. Od leta 1996 je Združenje 
SAZAS redni član Mednarodne konfederacije društev avtorjev in skladateljev (CISAC) 
(SAZAS 2009). 
 
Zavod IPF pa je bil ustanovljen leta 1997. Njegovi ustanovitelji so glasbene založbe 
Menart Records, Dallas Records, Nika Records, Multimedia Records, Dots Records ter 
Sindikat glasbenikov Slovenije. Kasneje so se Zavodu IPF pridružile še druge založbe in 
številni slovenski glasbeniki. 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. Zavod IPF je edina kolektivna organizacija v Sloveniji, ki deluje na področju 
zaščite sorodnih pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov (IPF 2009). 
 

4.5 Pojav interneta v glasbeni industriji 
 
Razvoj interneta je vplival na številne gospodarske panoge, še posebej tiste, kjer se je 
predmet prodaje lahko digitaliziral. Mednje sodi tudi zabavna industrija, katere del je tudi 
glasbena industrija.  
 
Internet je omogočil razvoj nove dobe v glasbeni industriji. Večja dostopnost do glasbe je 
le ena izmed prednosti, ki jih je prinesel. Praktično si lahko vsak ob vsakem trenutku 
prenese na svoj računalnik katerokoli pesem. Načinov, kako priti do glasbe je vse več. 
Obstaja možnost naročnine na pesem, brezplačna glasba oziroma sistem, kjer kupec sam 
določi ceno in možnost nakupa glasbe v trajno last. Danes se čedalje več glasbe prodaja v 
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digitalni obliki, prodaja preko klasičnih poti v obliki zgoščenk pa je vedno manjša (RIS 
2007). 
 
Lahko bi rekli, da je internet idealni način distribucije glasbe. Pri klasičnem načinu 
distribucije  nastajajo stroški kot so prevoz in rokovanje z blagom v trgovini na malo. Pri 
internetni distribuciji glasbe pa kupci naročajo albume neposredno preko interneta, kar 
pomeni zmanjševanje stroškov. Nalaganje glasbenih datotek iz internetnih strani na domač 
računalnik poteka brez stroškov pakiranja in prevoza (Močnik 2004, 147).  
 
Internet je tudi odličen prostor za trženje glasbenikov. Danes skoraj ni uspešnega 
glasbenika brez lastne spletne strani, na kateri lahko oboževalci pridobivajo informacije o 
glasbeniku ter poslušajo in kupujejo njegovo glasbo.  
 
Težko je napovedati kaj bo nadaljnji razvoj interneta in drugih tehnologij prinesel glasbeni 
industriji in kaj bo to pomenilo za potrošnike. S skorajšnjo gotovostjo lahko rečemo le, da 
se bo prodaja glasbe v klasični obliki še naprej zmanjševala, povečevala pa se bo prodaja 
glasbe v digitalni obliki, preko interneta.     
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5 VPLIV INTERNETA NA TRŽENJE V GLASBENI INDUSTRIJI 
 

5.1 Poslovni modeli v glasbeni industriji 
 
Vsaka poslovna priložnost se odrazi v poslovnem modelu, ta pa mora definirati idejo in 
strategijo, kako tržiti izdelke ali storitve, ki so predmet poslovne priložnosti. Za pojem 
poslovni model obstaja več definicij. Jermol (2003, 1) pravi, da je poslovni model celovito 
zaključen model, ki opisuje ciljni trg, definira in diferencira ponudbo podjetja, definira 
aktivnosti, ki jih mora podjetje izvajati znotraj in z zunanjimi izvajalci, razporeja in določa 
potrebne vire, način dostopa na tržišče, definira koristi kupca in prinaša dobiček. Poslovni 
model je celovit sistem za dostavo neke vrednosti v obliki produktov ali storitev do kupca, 
ki prinašajo dobiček. Na kratko pa bi lahko rekli, da poslovni model določa način, kako 
ustvarjati dobiček z jasno definiranim položajem produkta v vrednostni verigi. Poslovni 
model je poenostavljena razlaga za to, kako podjetje dela posel in s čim ustvarja pozitivni 
denarni tok. Na sliki 3 si lahko ogledamo sestavne dele poslovnega modela.  
 
SLIKA 3: SESTAVNI DELI POSLOVNEGA MODELA 

 
Vir: Lapajne (str. 27) 
 
Glasbena industrija se je morala že v preteklosti in se še danes nedvomno sooča z velikim 
pritiskom, da sprejeme učinkovite in predvsem uspešne poslovne modele. Glasbena 
industrija se je dolgo močno upirala na stare poslovne modele. Glasbeni trg se je naglo 
spreminjal, glasbena industrija pa se je zaradi prepočasnega odziva znašla v krizi. S 
prihodom interneta so se spremenili tradicionalni poslovni modeli zabavne industrije, 
katere del je tudi glasbena industrija. Glasbena industrija je bila prisiljena uvajati nove 
poslovne modele, ki naj bi nadomestili upad klasične fizične prodaje. V preteklosti smo 
lahko bili priča upadu prihodkov od prodaje nosilcev zvočnega zapisa, opaziti pa je bil 
porast v prodaji digitalne glasbe. Novi poslovni modeli so usmerjeni predvsem v 
povečevanje prodaje digitalne glasbe in s tem nadomeščanje izgub ob zmanjšanju prodaje 
glasbenih CD-jev. Novi poslovni modeli v glasbeni industriji so se razvili tudi v povezavi s 
spletnimi glasbenimi trgovinami. Da lahko trdimo, da je nek poslovni model uspešen, mora 
zadovoljevati določene kriterije (Dubosson-Torbay, Pigneur, Usunier 2004, 5): 
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• Razpoložljivost - ponudba mora zajemati glasbo vseh največjih glasbenih založb, 

kakor tudi neodvisnih glasbenih založb. 
• Lastništvo - porabniki si želijo imeti glasbo, za katero plačajo, v trajni lasti. 

Skladbe za katere plačujejo naročnino, želijo obdržati tudi ob prekinitvi naročnine. 
Prav tako si naročniki želijo možnost kopiranja teh skladb in zapisovanja na 
različne nosilce zvočnega zapisa. 

• Prenosnost - porabniki želijo možnost poslušanja kupljenih glasbenih datotek na 
različnih napravah. 

• Ekskluzivnost – zakoniti glasbeni servisi morajo biti razpoznavni po svoji 
edinstveni vsebini in storitvi ter se tako razlikovati od nezakonitih servisov. 

 

5.1.1 Tradicionalni poslovni model 
 
Glasbena dejavnost temelji na tradicionalnem poslovnem modelu. Pri tem modelu je objekt 
trgovanja nosilec zvoka–CD, ki ga ustvarijo proizvajalci fonogramov. Glavni dejavnosti, ki 
sta se oblikovali v fonogramski dejavnosti in sta prisotni od vsega začetka, sta upravljanje 
z umetniki in repertoarjem ( artist and repertoire-A&R) ter trženje. Prva skrbi za vložek v 
sistem v obliki glasbenih talentov in njihovih del, medtem ko trženje skrbi za output 
oziroma prodajo končnih izdelkov, nosilcev zvoka (Kasaras, 2001).  
 
Tehnološki razvoj in hitro širjenje širokopasovnega dostopa do spleta pri domačih 
uporabnikih sta vplivala na to, da sta se glasbena dejavnost in njen tradicionalni poslovni 
model, na katerega se naslanja, znašla v težavah. Glasbena industrija je bila postavljena 
pred velik izziv. Na podlagi teh sprememb se je začela razvijati nova tehnologija 
imenovana Digital Rights Management (DRM), ki je namenjena nadzoru nad uporabo 
digitalne glasbe. Ta tehnologija naj bi omogočila predvsem nadzor nad uporabo avtorsko 
zaščitenih vsebin. Podatke o potrošnji vsebin pa je mogoče uporabiti tudi za profiliranje in 
uvajanje novih tržnih pristopov. Upravljanje z dostopom do digitalnih vsebin oziroma 
DRM, je skupek tehnologij, ki naj bi omejile dostop in uporabo računalniških datotek, 
oziroma digitaliziranih vsebin. To pa bi naj dosegli z onemogočanjem anonimnega ali vsaj 
nekontroliranega dostopa do digitalnih vsebin.  
 

5.1.2 Poslovni modeli na osnovi DRM 
 
Najprej so se DRM tehnologije pojavile v programih za pregledovanje video in zvočnih 
digitalnih zapisov, ter elektronskih knjig. Kasneje pa so se začele uporabljati tudi pri 
zaščiti programske opreme. Prvi korak na tem področju predstavlja uvedba obvezne 
aktivacije operacijskega sistema Windows Xp za domače uporabnike. Aktivacija ob 
namestitvi operacijskega sistema v del registracijskega ključa vgradi informacijo o strojni 
opremi-serijska številka procesorja, mrežne kartice, trdega diska. V primeru, da uporabnik 
operacijski sistem prekopira v drug računalnik, ob naslednji uporabi operacijski sistem ne 
bo hotel več delovati in  zahteval bo ponovno aktivacijo. Vse te podatke pa bi bilo mogoče 
povezati z osebnimi podatki posameznega kupca, v končni fazi tudi z vsebinami, ki jih 
posameznik konzumira (Kovačič 2006). 
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Tehnologija DRM omogoča nosilcem avtorskih pravic možnost nadzora nad njihovim 
delom. Nadzor, ki ga omogoča DRM, nosilci pravic cenijo, saj nelegalno kopiranje in 
distribuiranje zmanjšuje njihovo tržno uspešnost na dva načina. Kot prvi način lahko 
navedemo, da poslovni načrti glasbene dejavnosti predpostavljajo prodajo v velikem 
obsegu za ceno na izdelek, ki tvori le majhen del stroška , ki ga predstavlja sama ustvaritev 
dela. Nenadzorovano  kopiranje in distribucija pa te načrte uničita. Po drugi strani pa 
nenadzorovano kopiranje in distribucija onemogočata nosilcem avtorskih pravic, da skozi 
čas prilagajajo ceno, ki bi jim omogočala maksimirati dobiček.  
 
Tržni del vsakega temeljitega poslovnega načrta je odvisen od cenovnih strategij. V 
idealnih razmerah bi nosilci pravic zaračunali najvišjo ceno tistim kupcem, ki bi njihovo 
delo najbolj cenili in bi si ga lahko tudi privoščili. Na drugi strani pa bi veljalo, da bi 
zaračunali nižjo ceno tistim kupcem, ki ponujenega izdelka prodajalcev ne bi cenili toliko 
ali pa si ga ne bi mogli privoščiti. Uspešen poslovni model nosilcu avtorskih pravic naj ne 
bi narekoval enako zaračunavanje cen vsem svojim kupcem. S tem bi namreč izgubil 
možnost maksimiranja dobička s pomočjo diskriminacije cen, za katero pa ni nujno da je 
popolna. Nosilci pravic za uspešen poslovni načrt potrebujejo le malo diskriminacije.  
 
Podobno kot za nosilce pravic velja tudi za proizvajalce tehnologije, vendar v manjšem 
obsegu. Njihova skrb je predvsem, kako bodo zakonski predpisi vplivali na inovacije 
njihovih izdelkov in na izdelan poslovni načrt. Med tehnološko industrijo in nosilci 
avtorskih pravic prihaja do napetosti, za katere pa je vzrok stopnja nadzora nad zaščitenimi 
avtorskimi deli, ki jo želijo nosilci in do kakšne mere naj tehnološka industrija zakonsko 
spoštuje ta nadzor. Ker pa je nadzor bistvo DRM-ja, se poslovni modeli razlikujejo med 
seboj po stopnji nadzora, ki ga omogočajo. glede na to ločimo naslednje poslovne modele 
(Sobel 2003, 3-5):  
 

• model brez avtorskih pravic (anticopyright model),  
• modeli prek avtorskih pravic (beyond copyright models) in  
• modeli na osnovi avtorskih pravic (copyright-based models).   

 
Model brez avtorskih pravic (anticopyright model) izloči v digitalni domeni avtorske 
pravice v celoti. Pri tem modelu ima DRM le vlogo identificiranja avtorjev, katerega 
odjemalci se morda odločijo za nadomestilo z napitninami. Vendar nihče na napoveduje, 
da bi izločitev avtorskih pravic in nadomestitev z napitninami omogočala zadovoljivo 
višino dohodka za kogarkoli. Lahko trdimo, da dosedanji sistemi za spletne napitnine niso 
doživele večjega uspeha (Sobel 2003, 5).   
 
Modela prek avtorskih pravic (beyond copyright models) sta popolno nasprotje modela 
brez avtorskih pravic in predpostavljata še več zaščite kot dosedanji zakoni o avtorskih 
pravicah.  
 
Prvi model prek avtorskih pravic omogoča založnikom uporabo DRM za nadzor dostopa 
do del, tudi tistih, ki so javnega značaja, z namenom preprečevanja nezakonitega kopiranja 
in distribuiranja. Potrebna tehnologija za ta model obstaja, čeprav nikjer ni najti njegove 
opredelitve. Nadzor bi se vršil s pomočjo gesel, kodiranje in digitalni žigi pa bi 
preprečevali nezakonito uporabo. Ta model bi omogočal digitalno kopiranje le založnikom. 
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Drugi model prek avtorskih pravic podobno kot prvi uporablja DRM za nadzor dostopa, 
vendar pa ne za kopiranje in distribuiranje del. Do del, ki bi bila brez tehnološke zaščite, bi 
imeli dostop le naročniki (Sobel 2003, 6).  
 
Modele na osnovi avtorskih pravic (copyright-based models) sestavljata dva seta 
modelov, ki temeljita na avtorskih pravicah in zahtevata dopolnilo zakona v digitalni 
domeni (Sobel 2003, 6).  
 
Prvi set predpostavlja ustavne licence, ki bi odobrile digitalno uporabo avtorsko zaščitenih 
del (statutory license models). Na osnovi ustavne licence sta bila predstavljena dva modela. 
Prvi se imenuje »Noncommercial Use Levy«, ki dovoljuje nekomercialno kopiranje, 
distribuiranje, izvajanje in prirejanje zaščitenih del v zameno za davke, ki bi jih plačevali 
ponudniki izdelkov in storitev, katerih dodana vrednost bi se povečala z izmenjavo datotek. 
Ustavna licenca bi razporedila pobrane davke med skupine nosilcev avtorskih pravic in 
nato med posameznike znotraj skupin. Upravičenci do nadomestila, bi le-te dobili v višini, 
ki bi bila proporcionalna s pogostostjo uporabe njihovega dela. Drugi model na osnovi 
ustavne licence pa se imenuje »Tax and Royalty System«. Ideja tega modela je obdavčitev 
postranskih izdelkov, kot so CD-ji, DVD-ji, CD in DVD-pekači, ponudniki dostopa do 
spleta in drugi.   
 
Drugi set modelov, ki temeljijo na avtorskih pravicah pa omogoča nosilcem pravic 
določanje pogojev licenciranja in nadzor nad nezakonito uporabo njihovih del (models 
giving copyright owners discretion and control). Ti modeli so v uporabi po svetu, v 
nadaljevanju pa bomo predstavili pet primerov.  
 
Prvi model daje nosilcem avtorskih pravic nadzor nad dostopom z uporabo gesel. Nadzira 
kopiranje in redistribucijo zaščitenega dela in zaradi tega ni potrebe po kodiranju. Ta 
model je najbolj značilen za pisana dela, uporabljata pa ga spletni različici časopisov New 
York Times in The Wall Street Journal. Obe spletni strani zahtevata registracijo za 
pridobitev gesel, potrebnih za dostop do del.  
 
Drugi model uveljavlja nadzor nad dostopom, poleg tega pa tudi nadzor na kopiranjem in 
distribuiranjem. Pri tem modelu kodiranje omogoča dostop le z uporabo posebnega 
programa, ki ga priskrbi nosilec avtorskih pravic ali nekdo v njegovem imenu. Ta program 
nadzira aktivnost uporabnikov, ki imajo dostop. Omogoča pa le dovoljeno uporabo dela s 
strani nosilcev pravic. Podobne modele najdemo med publikacijami, ki uporabljajo format 
Adobe eBook ter avdio in video vsebino v formatu RealMedia in Windows Media. 
 
Tretji model omogoča nosilcem pravic nadzor nad dostopom, vendar pa ne nad kopiranjem 
in distribuiranjem, z uporabo kodiranja namesto gesel. Model zahteva, da ima pooblaščen 
uporabnik poseben program ali opremo, ki mu preko dekodiranja omogoča dostop do 
vsebine. Ta model je najbolj razširjen med kabelskimi in satelitskimi ponudniki 
televizijskih programov.     
 
Četrti model daje nosilcem pravic nadzor nad dostopom, kopiranjem in redistribucijo s 
pomočjo kodiranja. Podobno kot prejšnji model tudi ta uporablja posebno napravo, ki 
omogoča dostop do zaščitenega dela. Ta model uporablja filmska dejavnost pri DVD-jih, 
ki so kodirani s sistemom CSS (Content Scramble System) (Sobel 2003, 6-9). Podoben 
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model, ki  se je imenoval Copy Control, so uporabljala tudi nekatera podjetja v glasbeni 
dejavnosti. Preprečeval je digitalno presnemavanje glasbenih CD-jev. Ta model , se naj 
nebi več uporabljal, saj je prinašal številne probleme, povzročal pa je tudi številne 
negativne odzive potrošnikov (Consumers Against Copy Control 2004).  
 
Zadnji, peti model pa uporablja DRM za nadzor nad dostopom, kopiranjem in 
redistribucijo digitalnih zaščitenih del, ki niso kodirana, ampak vsebujejo digitalne 
podatke, ki onemogočajo nedovoljeno uporabo. Ker dela niso kodirana, model deluje le, če 
računalnik in elektronske naprave vsebujejo vezje, ki prepozna vrste uporab in nanje 
reagira. Primer takšnega modela je Serial Copy Management System (SCMS), sistem, ki 
omogoča podjetjem v glasbeni dejavnosti nadzor nad digitalnim kopiranjem glasbenih del. 
Uspešnost tega modela sta spodnesla prihod stisnjene glasbe MP3 in uporaba računalnikov 
v večji meri kot sredstvo za kopiranje in redistribucijo (Sobel 2003, 10). V tabeli 6 bomo 
povzeli vse poslovne modele na osnovi avtorskih pravic.  
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TABELA 6: STOPNJA NADZORA IN POSLOVNI MODELI NA OSNOVI AVTORSKIH PRAVIC 
 

Nadzor Nadzor nad 
avtorskimi 
pravicami 

Poslovni model Tehnologija 
Dostopa Kopiranja Redistribucije 

Nadzor nad 
tehnologijo 

SCMS za 
digitalno glasbo; 
Broadcast Flag 

System 

Digitalni 
žig: oprema 

mora 
vsebovati 
legalno 

zahtevano 
zaščito 

da da da 

CSS; SDMI 

Kodiranje: 
oprema 
mora 

vsebovati 
namerne 
lastnosti 

da da da 

Adobe eBook, 
Real Media, 

Windows Media 

Kodiranje: 
potreben le 

poseben 
program za 

dostop 

da da da 

Kabelska in 
satelitska TV 

Kodiranje: 
oprema 
mora 

vsebovati 
namerne 
lastnosti 

da ne ne 

NY Times, Wall 
St.J.online 

Gesla: 
uporabnik 

ne potrebuje 
posebne 

tehnologije 

da ne ne 

»Tax And 
Royality 
System« 

Digitalni 
žig: služi le 
za alokacijo 

pobranih 
davkov; 

uporabnik 
ne potrebuje 

posebne 
tehnologije 

ne ne ne 

 
 
 

Več 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manj 

»Noncommercial 
Use Levy« 

Digitalni 
žig: služi le 
za alokacijo 

pobranih 
davkov; 

uporabnik 
ne potrebuje 

posebne 
tehnologije 

ne ne ne 

 
 
 

Več 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manj 

   
  Vir: Sobel (2003, 12) 
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Digitalna zaščita glasbe (DRM) s katero je možno upravljati in varovati digitalne vsebine 
je zelo pomembna pri digitalni distribuciji. Vendar so glasbene hiše v preteklosti kar 
preveč agresivno pristopile do sistema DRM, ki je pri porabnikih zelo nepriljubljen. Zaradi 
ugovora porabnikov so kasneje svoj pristop omilile. V glasbeni industriji so se zaradi 
nezadovoljstva s sistemom DRM pojavile različne raziskave, katerih rezultati so pokazali, 
da bi porabniki kupovali več glasbe preko spleta, če le ta ne bi bila zaščitena s tehnologijo 
DRM. Agresivne DRM taktike so zavirale širitev trga digitalne glasbe (RIS 2008a).  
 
Zaradi slabe volje uporabnikov, so se leta 2007 začele prve spremembe na področju 
digitalne zaščite pri prodaji glasbe preko spleta. Prelomnica se je zgodila 2. aprila 2007, ko 
sta izvršna direktorja podjetja Apple in glasbene založbe EMI naznanila dogovor, da bodo 
vse vsebine glasbene založbe EMI v spletni glasbeni trgovini iTunes Music Store, 
ponujene brez DRM zaščite (Ravbar 2007). Danes je vsa glasba v Applovi spletni trgovini 
porabnikom na voljo brez DRM-ja.   
 
Le nekaj mesecev kasneje so se za podoben korak odločili tudi pri največji svetovni 
glasbeni založbi Universal Music Group. Na začetku ukinitev DRM-ja ni veljala za celotno 
glasbeno zbirko. Glasbo so še naprej prodajali preko že obstoječih glasbenih verig, kot so 
Wal-Mart in Amazon, vendar brez protipiratske zaščite. Zanimivo pa je dejstvo, da na 
začetku med spletnimi trgovinami, ki so prodajale Universalovo glasbo brez DRM-ja, ni 
bilo Applove spletne trgovine iTunes Music Store (Borštnik 2007). 
 
Septembra 2007 je tudi spletna trgovina Amazon predstavila svojo novo storitev, ki so jo 
poimenovali Amazon mp3. Amazon je na začetku v svoji spletni trgovini ponujal veliko 
širši izbor glasbe brez zaščite DRM, kot njegovi konkurenti. V spletni glasbeni trgovini 
Amazon mp3 je bila na voljo glasba brez DRM zaščite vseh štirih največjih glasbenih 
založb; EMI, Universal, Sony, in Warner Music (Borštnik 2008).  
 
Z odstranitvijo DRM zaščite je omogočena popolna povezljivost različnih sistemov. 
Poslušanje skladb ni več vezano na določen predvajalnik. Danes je v večini spletnih 
glasbenih trgovin za porabnike na voljo vsa glasba brez zaščite DRM.  
 

5.1.3 Spletni poslovni modeli 
 
Največje glasbene trgovine so se stežka sprijaznile z novimi razmerami v glasbeni 
industriji. Možnost prodaje digitalne glasbe preko spleta je vplivala na spremembe 
strukture v glasbeni industriji. Oblikovati so se začeli novi, čedalje uspešnejši poslovni 
modeli, ki so dokazovali, da so uporabniki pripravljeni plačevati spletno glasbo. V zadnjih 
letih se je trg spletnih glasbenih storitev močno razvil. Nastalo je veliko novih spletnih 
glasbenih trgovin oziroma glasbenih servisov, ki se poslužujejo različnim poslovnim 
modelom. Med vsemi poslovnimi modeli prenosa digitalnih skladb preko spletnih 
glasbenih trgovin, pa sta se v praksi najbolj uveljavila poslovna modela, ki danes sodita 
med tradicionalne spletne poslovne modele za glasbeno distribucijo (Dubosson-Torbay, 
Pigneur, Usunier 2004, 2): 
 

• Naročniški model (Subscription model) 
• Model prenosa po lastni izbiri (»A la carte« download model) 
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Naročniški model uporabnikom omogoča, da imajo ob plačilu mesečne naročnine dostop 
do široke izbire digitalne glasbe. Na začetku so spletne glasbene trgovine za mesečno 
naročnino ponujale glasbo, ki je naročniki niso dobili v trajno last. Poslušali so jo lahko le 
tako dolgo, dokler jim ni potekla naročnina. Danes pa večina večjih spletnih glasbenih 
trgovin, ki se poslužujejo naročniškemu poslovnemu modelu, uporabnikom ponuja glasbo 
v trajno last. Pri prvotnih naročniških modelih je največ težav povzročalo dejstvo, da 
uporabniki glasbe niso mogli prenesti v prenosne predvajalnike. Predstavniki spletnih 
trgovin, ki uporabljajo naročniški model so spletne glasbene trgovine Rhapsody, eMusic in 
Napster. Spletna glasbeni trgovini Napster in Rhapsody pa poleg mesečne naročnine 
ponujata tudi možnost nakupa posamezne skladbe.  
 
Model prenosa po lastni izbiri omogoča uporabnikom nakup posamezne digitalne 
skladbe oziroma albuma, ki kupcu ostane v trajno last. Ta poslovni model je trenutno 
najbolj priljubljen model spletnega nakupovanja digitalne glasbe. Uporabnike je najbolj 
navdušil ravno zaradi možnosti nakupa posameznih skladb. Mnogi ljubitelji glasbe so 
namreč postali siti nakupovanja dragih CD-jev, na katerih so bile le nekatere skladbe 
vredne poslušanja (Pečenko 2004). Model prenosa po lastni izbiri je uspel predvsem po 
zaslugi zelo priljubljene spletne glasbene trgovine iTunes Music Store, ki ima največji 
tržni delež na trgu digitalne glasbe . V tabeli 7 bomo prikazali katerim poslovnim modelom 
se poslužujejo nekateri glavni ponudniki digitalne glasbe. 
 
TABELA 7: POSLOVNI MODELI NEKATERIH GLAVNIH PONUDNIKOV 
 

STORITEV 
POSLOVNI 

MODEL 
OBSEG 

PONUDBE 
POSEBNOST 

PONUDBE 

iTunes 
Prenos po lastni 

izbiri (»A la carte«) 
10 milijonov pesmi 

Avdio knjige, 
podcasti, videi in 

filmi 

Napster  

Naročniški model 
(Subscription), 
prenos po lastni 

izbiri (»A la carte«) 

8 milijonov pesmi 
Internet radio 

(Streaming radio) 

Rhapsody 

Naročniški model 
(Subscription), 
prenos po lastni 

izbiri (»A la carte«) 

6 milijonov pesmi 
Internet radio 

(Streaming radio) 

eMusic 
Naročniški model 

(Subscription) 
5 milijonov pesmi Avdio knjige 

 
Prirejeno po: IFPI online music report (2004, 7)  
 

5.2 Podatki o stanju v glasbeni industriji  
 
Svetovna glasbena industrija je v letu 2007 imela 29,9 milijard dolarjev zaslužka. V 
primerjavi z letom 2006 je bil zaslužek manjši za 5,9 odstotkov. Na sliki 4 si lahko 
ogledamo gibanje prihodkov svetovne glasbene industrije med leti 1998 do 2007.  
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SLIKA 4 : PREGLED PRIHOKOV SVETOVNE GLASBENE INDUSTRIJI ZA LETA 1998-2007 
 

 
 
Vir: Bundesverband Musikindustrie (2009, 58) 
 
Prihodki glasbene industrije so bili največji leta 1999, ko so znašali več kot 40 milijard 
ameriških dolarjev. Iz zgornje slike je razvidno, da se v zadnjih letih celotni prihodki 
glasbene industrije le še zmanjšujejo. 
 
Glasbena industrija je v primerjavi z drugimi industrijami zelo dobro reagirala na 
digitalizacijo. Po raziskavah PricewaterhouseCooprs in organizacije IFPI, je bilo v letu 
2008 že 20 odstotkov prihodkov v glasbeni industriji doseženih preko digitalnih prodajnih 
poti in s pomočjo novih poslovnih modelov. V letu 2007 je bil ta delež 15 odstoten. 
Podrobnost si lahko pogledamo na sliki 4.  
 
SLIKA 5: PRODAJA DIGITALNE GLASBE GLEDE NA CELOTNO GLASBENO INDUSTRIJO 
ZA LETA 2004-2008 
 

 
 
Vir: IFPI (2009a, 7) 
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Razlog za uspeh prodaje glasbe preko digitalnih prodajnih poti je nedvomno v tem, da 
obstajajo spletne glasbene trgovine, v katerih ima potrošnik več milijonsko izbiro med 
različnimi skladbami po ugodnih cenah. Na svetu obstaja že več kot 500 legalnih 
ponudnikov digitalne glasbe, ki imajo v svojem repertoarju več kot štiri milijone skladb. 
Glede na ponudnika in proizvod se gibljejo cene posameznih pesmi med 0,49 € in 1,99 €. 
Število ponudnikov digitalne glasbe iz leta v leto narašča, ponudba v spletnih trgovinah pa 
se sproti povečuje in izboljšuje (Bundesverband Musikindustrie 2009, 2).  
 
Med tem ko prodaja digitalne glasbe narašča, prodaja glasbe na nosilcih zvoka kot so CD-
ji upada. Kljub naraščajoči prodaji digitalne glasbe pa ta še ne more nadomestiti upada 
prodaje glasbe na fizičnih nosilcih, kar je razvidno tudi iz tabele 8 (Bundesverband 
Musikindustrie 2009, 14).   
 
TABELA 8: PRIHODKI OD PRODANE GLASBE ZA LETO 2008  
 
 Fizična 

prodaja glasbe 
(v milijonih $) 

Digitalna 
prodaja glasbe 
(v milijonih $) 

Skupaj 
(v milijonih $) 

ZDA 3,138.7 1,783.3 4,922 
EVROPA 5,808.8 750.8 6,559.6 
AZIJA 3,600.9 1,063.6 4,664.5 
LATINSKAAMERIKA 430.3 62.6 492.9 
GLOBALNO 13,829.3 3,783.8 17,613.1 
 
Vir: IFPI 2009b  
 
Največji trg digitalne glasbe so Združene države Amerike, kjer prodajo 39 odstotkov 
celotne glasbe po digitalni poti. Sledi Japonska, največji evropski trg digitalne glasbe je 
Velika Britanija. Podrobnosti si lahko ogledamo v tabeli 9. 
 
TABELA 9: PET NAJVEČJIH TRGOV DIGITALNE GLASBE 
 

Država Delež digitalne prodaje 
Združene države Amerike 39% 
Japonska 19% 
Velika Britanija 16% 
Francija 12% 
Nemčija 9% 
 
Vir: IFPI (2009a, 7)  
 

5.3 Spletna glasbena trgovina 
 
Spletno glasbeno trgovino bi lahko opredelili kot specializirani glasbeni servis, ki prodaja 
glasbene datoteke preko spleta. Spletne glasbene trgovine se ne ukvarjajo s fizično 
distribucijo, saj je glasba izdelek, ki ga lahko digitaliziramo. To pa pomeni, da se lahko 
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hitro in brez odvečnih stroškov preko interneta prenaša neposredno do kupca. Prednost 
spletnih glasbenih trgovin je predvsem v tem, da lahko uporabniki 24 ur na dan kupujejo 
glasbo in izbirajo med različnimi načini plačevanja.  
 
Pojavi prvih spletnih trgovin segajo v leto 1994. Takrat je začel delovati Internet 
Underground Music Archive, ki je bil namenjen predvsem brezplačnemu razširjanju 
posnetkov še neuveljavljenih glasbenikov. Prva prava spletna glasbena trgovina pa je 
trgovina eMusic, ki se je pojavila leta 1998. V njej je bilo, oziroma je še vedno mogoče 
kupiti skladbe v obliki MP3.    
 
Prve spletne trgovine, v katerih je bilo mogoče kupiti tudi glasbene posnetke velikih založb 
so se pojavile leta 2001. Sony, Universal in EMI so ustanovili Pressplay. Izbira v spletnih 
trgovinah je bila precej omejena. V večini trgovin je bilo potrebno plačati mesečno ali 
letno naročnino za prenos določenega števila skladb, ki so nato bile še precej zapletene za 
rabo oziroma poslušanje. Kljub sodelovanju teh velikih založb, pa so bili ti prvi resnejši 
poskusi internetne prodaje bolj ali manj neuspešni (Pečenko 2004).  
 

5.3.1 iTunes Music Store–Ameriški trg 
 
SLIKA 6: LOGO SPLETNE GLASBENE TRGOVINE ITUNES MUSIC STORE 
 

 
 
Vir: Apple 2009 
 
Spletna glasbena trgovina iTunes Music Store spada pod okrilje podjetja Apple. Začetki 
podjetja Apple segajo v leto 1976, ko sta ga ustanovila Steven Jobs in Steven Wozniak. V 
svojem začetku je bil Apple usmerjen na prodajo računalnikov. V glasbeni industriji pa je 
podjetje velik korak naprej naredilo leta 2003. Glavni manager podjetja Apple, Steve Jobs, 
je v aprilu leta 2003 s konceptom prodaje glasbe preko spleta spremenil obstoječa pravila v 
glasbeni industriji in navdušil uporabnike. Odprla se je spletna glasbena trgovina iTunes 
Music Store. 
 
Že na začetku je bila trgovina zelo dobro založena, uporabnikom je bilo na voljo 200.000 
skladb vseh zvrsti glasbe (Bitenc 2006). Uporabniki so samo v prvih 18-ih urah od odprtja 
spletne trgovine kupili okoli 275.000 skladb. Nadaljnji uspehi pa so se kar vrstili. V prvem 
letu delovanja spletne glasbene trgovine iTunes Music Store je bilo prodanih kar 70 
milijonov skladb. V letu 2006 je trgovina dosegla prodajo ene milijarde pesmi in si s tem 
zagotovila 88% tržni delež na področju legalne prodaje digitalne glasbe v Združenih 
državah Amerike (Harris 2009). Do leta 2008 je spletna trgovina prodala več kot pet 
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milijard pesmi in tako postala največja prodajalka glasbe na svetu. Prehitela je tudi 
trgovsko verigo Wal-Mart , ki je bila do takrat vodilna v prodaji glasbe (RIS 2008).  
 
Spletna glasbena trgovina iTunes Music Store je bila na začetku na voljo le uporabnikom 
Macintoshevih računalnikov. Šest mesecev po odprtju spletne trgovine je Apple predstavil 
novo različico programa iTunes, ki je usklajen tudi z operacijskim sistemom Microsoft 
Windows. Program iTunes tako omogoča vsem uporabnikom osebnih računalnikov 
plačljivo prenašanje glasbenih datotek z interneta (Sodja 2003).  
 
Do junija 2004 so spletno glasbeno trgovino iTunes Music Store lahko uporabljali le v 
Združenih državah Amerike. V Evropi so iTunes Music Store najprej odprli za Veliko 
Britanijo, Nemčijo in Francijo. Repertoar v trgovinah pa je bil nekoliko ožji kot v ZDA 
(Pečenko 2004). Danes iTunes Music Store deluje že v več kot 40 državah sveta. V 
Sloveniji preko spletne trgovine iTunes Music Store glasbenih datotek še ne moremo 
kupovati.  
 
Za brskanje po spletni trgovini iTunes music Store si mora uporabnik na svoj računalnik 
najprej naložiti brezplačni program iTunes. Ta program uporabniku poleg deskanja po 
trgovini služi tudi za prenos, urejanje, poslušanje in pečenje kupljene glasbe (Apple 2009).  
 
SLIKA 7: PRVA STRAN PROGRAMA ITUNES 
 

     
 
Vir: Apple 2009 
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Nakupovanje in brskanje v spletni trgovini iTunes Music Store je za uporabnike zelo 
enostavno. Uporabnikom je v trgovini na voljo več kot 10 milijonov skladb v visoko 
kvalitetnem iTunes Plus formatu. Skladbe stanejo 69 ameriških centov, 99 ameriških 
centov ali pa 1,29 $ (v nemški spletni trgovini iTunes Music Store pa so cene posameznih 
skladb 0,69 €, 0,99 € ali 1,29 €). Možno je kupiti tudi celotne albume, katerih cena je 9,99 
$ (Nemčija; 9,99 €). Če uporabnik kupi le nekatere pesmi iz albuma in se kasneje odloči za 
nakup celotnega, je zelo pozdravna funkcija »dopolnitev« albuma. To pomeni, da 
uporabnik plača le za tiste pesmi, ki mu manjkajo do celotnega albuma. Pred vsakim 
nakupom je uporabnikom omogočeno 30 sekundno poslušanje skladb. V spletni glasbeni 
trgovini iTunes Music Store je na voljo glasba vseh velikih, kot tudi mnogih neodvisnih 
glasbenih založb.    
 
Za nakup v spletni trgovini iTunes Music Store si mora uporabnik najprej ustvariti svoj 
iTunes Music Store račun, kjer se tudi odloči za način plačila. Odloči se lahko, da bo 
plačeval s kreditnimi ali posojilnimi karticami. Storitev sprejema kartice Visa, Mastercard 
in American Express. Kreditne kartice morajo biti registrirane v državi, v kateri bo 
uporabnik kupoval. Uporabniki se lahko odločijo tudi za nakup preko PayPal računa 
(spletni plačilni sistem). Ko je račun ustvarjen je za nakup potrebno uporabiti le en klik. 
Ko se uporabnik torej odloči za nakup posamezne skladbe ali albuma, preprosto klikne na 
ikono »buy« in skladba oziroma album je v nekaj sekundah prenesen na trdi disk 
uporabnikovega računalnika. V primeru, ko uporabnik želi kupiti več različnih skladb, jih 
lahko odloži v nakupovalni voziček ter jih kupi kasneje.  
 
Ena od možnosti za nakupovanje v spletni glasbeni trgovini iTunes Music Store je tudi 
nakupovanje z darilnimi karticami in darilnimi boni (iTunes Gift Cards and Gift 
Certificates). Vrednosti darilnih kartic znašajo 15 $, 25 $ ali 50 $. Vrednosti darilnih bonov 
pa si kupci lahko izberejo sami.  
 
Tudi mladoletniki imajo možnost nakupa pri iTunes Music Store. Starši lahko omogočijo 
otrokom dostop do glasbe, ne da bi zanjo morali plačati s kreditno kartico. S tako 
imenovanim »allowance« računom lahko starši določijo višino mesečnega limita, ki lahko 
znaša med 10 $ in 200 $ (Apple 2009).  
 
Še do nedavnega je bila v spletni trgovini iTunes Music Store na voljo le glasba, ki je bila 
na voljo v tako imenovanem »fairplay« AAC kodirnem formatu, kateremu je Apple dodal 
še svoj DRM (Digital Rights Management). To je pomenilo, da je bilo mogoče glasbo, ki 
je bila kupljena v iTunes Music Store poslušati le na Applovih MP3-predvajalnikih iPod 
ter na Macintoshevih računalnikih in PC-jih z nameščenim programom iTunes. Apple je 
glasbo zavaroval v takšni meri, da je ni bilo mogoče kar tako kopirati in razpečavati naprej. 
  
Zaščita DRM je piratom onemogočala nelegalno kopiranje avtorsko zaščitenih datotek. 
Ker pa je ta varnostni mehanizem onemogočal tudi legalno kopiranje in uporabo kupljenih 
glasbenih datotek, so se pri Applu odločili, da bodo zaščito DRM postopoma odstranili iz 
svoje spletne prodajalne. Januarja letos je bilo v Applovi spletni trgovini na razpolago že 
več kot osem milijonov skladb brez zaščite DRM (Kretschmann 2009). Od aprila naprej pa 
so v spletni trgovini iTunes Music Store na voljo vse skladbe brez DRM zaščite, ki se sedaj 
imenujejo iTunes Plus skladbe. To so skladbe, ki so uporabnikom na voljo v visoko 
kakovostnem AAC formatu z vzorčenjem 256 Kb/s in seveda brez zaščite DRM. 
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Uporabniki lahko kupljeno glasbo poslušajo tako na iPodu, vseh Macintoshevih in 
Windows računalnikih, kot tudi na mnogih drugih digitalnih predvajalnikih. Prav tako za 
uporabnike iTunes Plus skladb ni več nobenih omejitev, če želijo glasbo zapeči na glasbeni 
CD. Skladbe kupljene v iTunes Music Store je tako mogoče poslušati kjer koli in 
kadarkoli.      
 
Vse skladbe, ki so bile v Applovi spletni glasbeni trgovini kupljene v preteklosti in še niso 
iTunes Plus skladbe, jih uporabnik lahko zelo preprosto aktualizira. Skladb in albumov 
torej ni potrebno kupiti ponovno. Plačati je potrebno le aktualizacijo, ki uporabnika stane 
30 ameriški centov na skladbo. Albume je možno aktualizirati za doplačilo 30 odstotkov 
vrednosti celotnega albuma (Apple 2009).     
 
Ko govorimo o podjetju Apple in njegovi spletni glasbeni trgovini, pa moramo nujno 
omeniti tudi Applov iPod. Pri podjetju Apple so se odločili vstopiti na področje spletne 
glasbe v veliki meri zaradi neverjetnega uspeha tehnologije iPod. Na ta način so povezali 
interese proizvajalcev strojne opreme z interesi največjih glasbenih založb.  
 
Apple–iPod. Nakup in prenos glasbe iz spletnih trgovin, ki urejeno in pregledno ponujajo 
nakup posameznih skladb in glasbenih albumov, je trend, ki ga je spodbudil Apple z 
izidom svojega digitalnega predvajalnika iPod. 
 
Prva generacija iPoda Classic, s kapaciteto 5 GB je bila predstavljena oktobra leta 2001 in 
je bila na voljo le za računalnike Macintosh. Leto kasneje so pri Applu predstavili Drugo 
generacijo iPoda Classic. Na voljo sta bila 10 GB in 20 GB modela. Po izgledu se druga 
generacija iPoda ni razlikovala od prve. Novost, ki so jo uvedli pri drugi generaciji, je bil 
na dotik občutljiv kolešček. iPod druge generacije je bil na voljo tako za računalnike 
Macintosh, kot tudi za uporabnike sistema Windows. Aprila 2003 je sledila tretja 
generacija iPod Classic, katerih kapaciteta je bila od 10 GB do 40 GB. iPodi tretje 
generacije so že imeli vse kontrole občutljive na dotik. Novost je bila tudi uporaba USB-ja 
za polnjenje ter izmenjavo datotek med računalnikom in iPodom.  
 
Leta 2004 je sledila četrta generacija iPodov Classic, v katero spada tudi iPod Photo. To je 
prvi iPod z barvnim zaslonom, ki poleg poslušanja glasbe omogoča tudi ogled fotografij. V 
letu 2004 so se pojavili tudi novi iPodi in sicer prva generacija iPod Mini. Na voljo je bil v 
petih barvah, njegova kapaciteta pa bila je 4 GB. Naslednje leto je na trg prišel iPod Mini 
druge generacije. Na voljo je bil le še v štirih barvah in sicer v 4 GB in 6 GB različici. Še 
istega leta, torej leta 2005, je kot nadomestek za iPod mini na trg prišel iPod Nano prve 
generacije, ki je izredno lahek in majhen. Na voljo je v 1 GB, 2 GB in 4 GB različici. Prav 
tako so leta 2005 na trg prišli še, že peta generacija iPod Classic, in novost, prva generacija 
iPod Shuffle. Ime je dobil po iTunes funkciji »Shuffle«, ki sama naključno izbira skladbe. 
Za razliko od ostalih iPodov nima displaya, je izredno lahek ter najmanjši izmed vseh. 
 
Leta 2007 je Apple predstavil še zadnji čisto nov predvajalnik in sicer prvo generacijo iPod 
Touch, z zaslonom občutljivim na dotik. Odlikuje ga presenetljivo tanka oblika iz 
poliranega nerjavečega jekla. Poleg predvajalnika glasbe, je iPod Touch še predvajalnik 
slik, video posnetkov in spletni brskalnik. Na voljo je v 8 GB, 16 GB in 32 GB različici. 
Njegova uporaba pa je izredno hitra in preprosta (Apple 2009a). 
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Vsako leto zaradi izboljšav in novosti na trg prihajajo nove generacije predhodno naštetih 
iPodov. Danes imamo na trgu na razpolago že šesto generacijo iPodov Classic,  četrto 
generacijo iPodov Nano, tretjo generacijo iPodov Shuffle in drugo generacijo iPodov 
Touch. Vse iPode si lahko ogledamo na sliki 8.  
 
SLIKA 8: APPLOVI MP3 PREDVAJALNIKI: IPOD CLASSIC, IPOD NANO, IPOD TOUCH IN 
IPOD SHUFFLE 
 

 
 
Vir: Apple 2009 
 

5.3.2 Musicload–Nemški trg 
 
SLIKA 9: LOGO SPLETNE GLASBENE TRGOVINE MUSICLOAD 
 

 
 
Vir: Musicload 2009 
 
Začetki spletne glasbene trgovine Musicload segajo v leto 2003. Bila je prva legalna 
spletna prodajalna glasbe v Nemčiji in je danes tudi ena najpopularnejših in najuspešnejših 
spletnih glasbenih trgovin na Nemškem trgu, kjer jo pozna 80 odstotkov celotnega 
prebivalstva. Od junija 2008 je Musicload na voljo tudi uporabnikom v Avstriji in Švici.  
 
Razvoj spletne trgovine Musicload je potekal skupaj za razvojem samega trga. Na začetku 
je bilo v spletni trgovini uporabnikom na voljo 50.000 skladb. Od začetka do danes se je v 
spletni glasbeni trgovini registriralo že okli 3,8 milijonov uporabnikov. To pomeni da se v 
povprečju vsak dan registrira skoraj 2000 novih uporabnikov. Neverjetno hiter razvoj 
digitalnega glasbenega trga lahko pripišemo tudi shranjeni količini podatkov ponudnikov 
digitalne glasbe. Leta 2003 je spletna glasbena trgovina Musicload imela v svojem 
repertoarju okoli 2 terabajta glasbe. Danes je na podatkovnih serverjih podjetja 
uporabnikom na voljo glasba, glasbeni videi in avdio knjige v obsegu 26 terabajtov.   
 
Glasbeni repertoar spletne glasbene trgovine Musicload danes uporabnikom ponuja več kot 
6 milijonov skladb vseh glasbenih zvrsti in brez zaščite DRM. Vse pesmi so na voljo v 
MP3 formatu in kvaliteti 256 Kb/s do 320 Kb/s. Uporabnikom pa je poleg velikega števila 
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skladb na izbiro še okoli 16.000 glasbenih videov in 20.000 avdio knjig. Spletna glasbena 
trgovina Musicload ponuja glasbene posnetke vseh velikih kot tudi mnogih neodvisnih 
glasbenih založb.   
 
Največji plus internetnega portala Musicload je njegova enostavna uporaba. Za 
nakupovanje in brskanje v spletni trgovini ni potrebna nobena dodatna programska 
oprema. Uporabnik pride do želene glasbe direktno na njihovi spletni strani, kjer v iskalnik 
glasbene trgovine vpiše ime skladbe oziroma skupine katere glasbo si želi kupiti.   
 
SLIKA 10: PRVA STRAN SPLETNE GLASBENE TRGOVINE MUSICLOAD 
 

 
 
Vir: Musicload 2009 
 
Pred prvim nakupom v spletni glasbeni trgovini si mora uporabnik odpreti uporabniški 
račun. Pred vsakim nakupom se nato prijavi z uporabniškim imenom in e-poštnim 
naslovom. V več milijonski ponudbi si nato lahko izbere želen album oziroma skladbo in 
jo kupi. V primeru, ko uporabnik želi kupiti več različnih skladb, jih lahko odloži v 
nakupovalni voziček ter jih kupi kasneje. Vsako skladbo je mogoče pred nakupom 30 
sekund tudi poslušati. Cene posameznih skladb v spletni glasbeni trgovini Musicload se 
gibljejo med 0,79 € in 1,99 €. Cene celotnih albumov pa so med 6,95 € in 14, 95 €.  
 
Od septembra 2006 je uporabnikom spletne glasbene trgovine na voljo tudi naročniška 
storitev »Musicload Nonstop«. Ob plačilu mesečne naročnine imajo uporabniki dostop do 
skorajda celotnega glasbenega repertoarja, ki ga lahko poslušajo v kvaliteti 128 Kb/s. 
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Uporabniki si lahko sestavijo popolnoma svoj glasbeni program. Slabost te naročniške 
ponudbe pa je, da naročniki skladb ne dobijo v trajno last. Glasbo lahko poslušajo le do 
prekinitve naročniškega razmerja. Cena naročniške storitve znaša 8,95 € za 30 dni oziroma 
25,95 € za 90 dni naročnine.  
 
Ena od možnosti nakupa v spletni glasbeni trgovini Musicload je tudi nakup z darilnimi 
boni. Uporabniki lahko izbirajo med darilnimi boni v vrednosti 10 €, 20 €, 50€ in 100 €. 
Darilne bone je mogoče podariti, uporabniki pa jih lahko tudi obdržijo in unovčijo sami.  
 
Za uporabnike spletnega portala Musicload je na voljo pestra paleta načinov plačevanja. 
Eden on načinov plačila je plačilo preko telefonskega računa podjetja Deutsche Telekom. 
Plačati je mogoče tudi s kreditnimi karticami kot so VISA, American Express in 
Eurocard/Mastercard. Ostale možnosti plačila so še plačilo s  FIRSTGATE ClickandBuy 
(internetni sistem za plačevanje internetnih vsebin, kjer uporabnik plača ob koncu meseca), 
s Happy Digits (plačilna kartica) in z MicroMoney (deluje kot mobi kartica) (Musicload 
2009a).  
 
Kot smo že omenili je v spletni glasbeni trgovini Musicload uporabnikom na voljo vsa 
glasba brez zaščite DRM. Musicload je bila prva nemška spletna glasbena trgovina, ki se je 
odpovedala zaščiti DRM. Že leta 2006 je začela s preureditvijo in začela ponujati glasbo v 
MP3 formatu. Popolnoma je bila zaščita DRM odpravljena 1. marca 2009. Ker so skladbe 
v MP3 formatu, je tudi kvaliteta zvoka večja (od  256 Kb/s do 320 Kb/s). Glasbo kupljeno 
v spletni trgovini Musicload je mogoče uporabljati brez vsakršnih omejitev. Vso glasbo je 
mogoče zapeči na glasbeni CD. Poslušati jo je mogoče na vseh MP3 predvajalnikih-
vključno z Applovim iPodom, vseh PC-jih in na večini mobilnikov z vgrajenimi 
predvajalniki glasbe (Musicload 2009b).  
 

5.4 Primerjava spletnih glasbenih trgovin iTunes Music Store in Musicload 
 
Po opisu obeh spletnih glasbenih trgovin bomo obe primerjali in ugotovili njune 
podobnosti in razlike. Na podlagi primerjave je potem možno ugotavljati kateri so ključni 
dejavniki, ki so pomembni za uspeh na trgu spletnih glasbenih trgovin.  
 
Na prvi pogled sta si obe spletni glasbeni trgovini dokaj podobni. Začetki obeh trgovin 
segajo v leto 2003. Vsaka na svojem trgu sta bili tako rekoč prvi uspešni spletni glasbeni 
trgovini in obe uspešno delujeta še danes. Spletna glasbena trgovina iTunes Music Store je 
svoje delovanje začela v Združenih državah Amerike in je danes razširjena tudi v večini 
evropskih držav, med drugimi tudi v Nemčiji. Musicload je nemška spletna trgovina 
glasbe, deluje pa tudi v Avstriji in Švici. Prednost je seveda že na začetku imela trgovina 
iTunes Music Store, saj je svojo pot začela na največjem glasbenem trgu na svetu. 
 
Pred prvim nakupom je v obeh spletnih glasbenih trgovinah potrebna registracija. 
Uporabnik v spletni trgovini Musicload brska po trgovini direktno na njihovi spletni strani. 
Pri iTunes Music Store pa si mora uporabnik na računalnik najprej prenesti poseben 
program-iTunes, s pomočjo katerega nato kupuje glasbene datoteke, jih ureja ter prenaša 
na druge medije. Program iTunes je za uporabnike brezplačen.  
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Oba ponudnika sta zelo dobro založena z večmilijonsko ponudbo skladb. V spletni trgovini 
Musicload je uporabnikom na voljo več kot 6 milijonov glasbenih datotek. Pri iTunes 
Music Store pa je ponudba še večja. Uporabniki lahko izbirajo med  več kot 10 milijoni 
skladb. V obeh trgovinah obstaja možnost nakupa tako posameznih skladb, kot tudi 
celotnih albumov. Trgovinama je skupno tudi to, da obe sodelujeta z vsemi štirimi 
največjimi glasbenimi založbami. Sodelujeta pa tudi z mnogimi neodvisnimi založbami. 
Pred vsakim nakupom je tako v eni kot drugi trgovini mogoče 30 sekundno poslušanje 
skladb. Ta možnost je pri uporabnikih zelo pozdravna, saj se na ta način lažje odločijo za 
nakup. Nekako pa spominja tudi na nakup glasbe v fizični trgovini, kjer lahko kupci pred 
nakupom zgoščenke ravno tako poslušajo skladbe na njej. Skladbe kupljene v spletni 
glasbeni trgovini iTunes Music Store so uporabniku na voljo v AAC formatu z vzorčenjem 
256 Kb/s, skladbe kupljene v spletni trgovini Musicload pa so v MP3 formatu s hitrostjo od 
256 Kb/s do 320 Kb/s. Vidimo, da je zapis nekaterih skladb v trgovini Musicload boljše 
kakovosti kot zapis skladb iz iTunes Music Store.  
 
Poslušanju sledi nakup. Po predhodni registraciji, je proces nakupa glasbe v obeh spletnih 
trgovinah precej enostaven, kar je vsekakor pohvalno. V obeh trgovinah je možen nakup s 
pomočjo tehnologije enega klika. Prav tako lahko uporabniki obeh trgovin izbirajo med 
široko paleto načinov plačila. V obeh spletnih glasbenih trgovinah je mogoče plačevati s 
kreditnimi karticami kot so VISA, American Express in Eurcard/Mastercard, kot tudi z 
mikro denarjem, ki deluje podobno kot mobi kartice. Zelo pozdravna je tudi možnost 
plačila glasbe z darilnimi boni, ki so na voljo v obeh spletnih trgovinah. Na ta način lahko 
oba ponudnika spletne glasbe dosežeta širši krog uporabnikov, predvsem mladoletnih, ki 
nimajo kreditnih kartic. Pri iTunes Music Store je za mladoletnike še posebej poskrbljeno. 
Zanje namreč obstaja tudi možnost tako imenovanega »allowance« računa, pri katerem 
starši svojim otrokom določijo višino mesečnega limita za nakup glasbe. Oba ponudnika 
spletne glasbe sta se tudi dobro znašla in si poiskala partnerje: iTunes PayPal, Musicload 
pa Deutsche Telekom, kjer uporabniki lahko kupujejo glasbo preko telefonskega računa.         
 
V obeh spletnih glasbenih trgovinah so se odločili za spletni poslovni model prenosa po 
lastni izbiri, kar pomeni, da kupci vedno plačajo le za skladbe, ki jih kupijo. Hkrati pa jih 
dobijo tudi v trajno last. Pri Musicload imajo poleg modela prenosa po lastni izbiri za 
uporabnike na voljo še naročniški poslovni model. Po fiksnem mesečnem plačilu naročnine 
imajo uporabniki nato dostop do celotnega glasbenega repertoarja v spletni trgovini. 
Slabost tega modela za uporabnike je, da glasbe ne dobijo v trajno last. Poslušajo jo lahko 
le dokler ne prekinejo naročniškega razmerja.  
 
Cenovna politika obeh spletnih glasbenih trgovin se med seboj nekoliko razlikuje. Cene v 
spletni glasbeni trgovini Musicload se gibljejo med 0,79 € in 1,99 € na skladbo, odvisno od 
skladbe in izvajalca. V iTunes Music Store posamezne skladbe stanejo 0,69 €, 0,99 € ali 
1,29 €. Vidimo, da je razpon cen posameznih skladb pri Musicload nekoliko večji kot pri 
iTunes Music Store. Cene celotnih albumov v Musicload so od 6,95 € do 14,95 €. Večina 
albumov v trgovini iTunes Music Store pa stane 9,99 €. Na prvi pogled je težko oceniti, 
katera spletna glasbena trgovina je za uporabnike ugodnejša. Če pa primerjamo cene 
nekaterih aktualnih skladb in albumov obeh trgovin, pa ugotavljamo, da je spletna trgovina 
iTunes Music Store cenejša.    
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Za lažjo predstavo navajamo primer glasbenega albuma z naslovom »The Fame« izvajalke 
Lady GaGa. Med seboj lahko primerjamo ceno celotnega albuma in cene posameznih 
skladb na njem. Kakšno je razmerje med cenami obeh spletnih glasbenih trgovin si lahko 
podrobneje ogledamo na slikah 11 in 12.  
 
SLIKA 11: GLASBENI ALBUM »THE FAME« IZ SPLETNE GLASBENE TRGOVINE ITUNES 
MUSIC STORE 
 

 
 
Vir: iTunes Music Store 2009 
 
SLIKA 12: GLASBENI ALBUM »THE FAME« IZ SPLETNE GLASBENE TRGOVINE 
MUSICLOAD 
 

 
 
Vir: Musicload 2009 
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Iz zgornjih slik je razvidno, da je spletna trgovina iTunes Music Store za uporabnike 
cenejša kot spletna trgovina Musicload. Cena cenejših skladb iz albuma »The Fame«  v 
trgovini iTunes znaša 0,99 €, v trgovini Musicload pa 1,29 €. Razlika v ceni je vidna tudi 
pri dražjih skladbah in celotnem albumu. Celotni album v trgovini iTunes stane 9,99 €, 
med tem, ko je treba za isti album v spletni trgovini Musicload odšteti 11,95 €.  
 
Obe spletni glasbeni trgovini uporabniku nudita fleksibilnost uporabe kupljenih glasbenih 
posnetkov. Posnetke je mogoče poslušati na veliki večini digitalnih predvajalnikov glasbe, 
jih prenesti na druge računalnike, mogoče pa jih je tudi zapeči na glasbene CD-je. To 
neomejeno uporabo glasbenih datotek sta oba ponudnika spletne glasbe dosegla predvsem 
z odpravo zaščite DRM (Digital Rights Management), o kateri smo podrobneje že govorili 
v poglavju 5.1.2. V spletni trgovini iTunes Music Store so tehnologijo DRM v celoti 
odpravili v aprilu letošnjega leta. V spletni trgovini Musicload pa en mesec pred tem. 
Neomejena uporaba kupljenih glasbenih datotek je tudi ena ključnih lastnosti za 
uporabnika pri izbiri ponudnika digitalne glasbe.  
 
Po predhodni primerjavi bi lahko rekli, da je ključ do uspeha spletnih glasbenih trgovin 
prodaja digitalnih skladb po nizki ceni in hkratni fleksibilnosti uporabe kupljene glasbe. 
Prav tako uporabnike pritegne tudi velikost glasbenega repertoarja, enostavnost 
nakupovanja in različni možni načini plačevanja v spletni glasbeni trgovini. 
 
Večina naštetih dejavnikov uspeha je prisotnih tako v spletni trgovini iTunes kot tudi  
Musicload. Pa vendar bi lahko že glede na svetovno razširjenost in prepoznavnost trdili, da 
je spletna glasbena trgovina iTunes Music Store uspešnejša od spletne glasbene trgovine 
Musicload.  
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6 SKLEP 
 
Danes je na svetu že več kot 1,596,270,108 uporabnikov interneta. Z leti je internet 
pridobil vse več uporabnikov najrazličnejših starosti in poklicev. Število uporabnikov pa se 
še vedno povečuje. Z večanjem števila uporabnikov interneta je tudi poslovni svet začel 
prepoznavati tržne prednosti prisotnosti na internetu. Tudi glasbena industrija se je v 
preteklosti morala soočiti s spremembami, ki jih je prinesel internet.  
 
Z glasbo se srečujemo vsakodnevno v javnih lokalih, domovih in avtomobilih. Za večino 
ljudi je postala celo popolnoma samoumevna. V ozadju pa se je razvila globalna industrija, 
ki glasbene stvaritve vzpodbuja, jih promovira in trži. Pri zgodovinskem pregledu glasbene 
industrije smo ugotovili, da njeni začetki segajo v 19. stoletje. Od vsega začetka je bila 
povezana s tehnološkimi inovacijami in inovacijami na področju trženja. Do danes se je 
izoblikoval globalni trg, predvsem v zahodnih državah, ki ga obvladujejo štiri največje 
glasbene založbe na svetu.  
 
Stari pristopi trženja danes skorajda ne prinašajo več želenih rezultatov. Pri starih modelih 
trženja ni dvosmerne komunikacije. Poteka enosmerno in tržnik ne dobi povratne 
informacije. Internetno trženje pa temelji na pritegnitvi potrošnikove pozornosti. Izkorišča 
možnost sodelovanja in dvosmerne komunikacije med potrošnikom in podjetjem, ter na ta 
način spoznava potrošnikove potrebe in želje.  
 
Prednosti internetnega trženja pred klasičnimi načini trženja se je začela zavedati tudi 
glasbena industrija in jih v zadnjem času tudi zelo dobro izkorišča. Internet je kot tržni 
mehanizem dosegljiv vsakomur, založbam, glasbenikom in seveda tudi porabnikom, ki 
lahko glasbo iščejo in pridobijo preko interneta. Internetna tehnologija glasbeni industriji 
ponuja možnost zmanjševanja stroškov distribucije, učinkovito komuniciranje s publiko, 
kakor tudi grajenje baze oboževalcev. Seveda ima tudi slabe strani, med katere štejemo 
nelegalno distribuiranje glasbenih vsebin s strani uporabnikov.  
 
Podjetja glasbene industrije so se začela zavedati novih priložnosti, ki ji prinaša internet in 
v ta namen prilagodila tudi svoje poslovne modele. Začele so nastajati prve spletne 
glasbene trgovine. Dokaz, da so spletne glasbene trgovine lahko zelo uspešne je nedvomno 
spletna glasbena trgovina iTunes Music Store, ki smo jo opisali v zadnjem poglavju 
diplomskega dela. Trditev, da je v današnjem času trženje preko interneta lahko zelo 
uspešno, je sprejeta. Na vse večji uspeh ponudnikov digitalne glasbe je vplivala tudi visoka 
stopnja rasti uporabnikov interneta. Digitalna glasba je postala precej donosen posel. 
Obdobje fizične distribucije glasbenih nosilcev pa se počasi končuje.  
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7 POVZETEK 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na pet poglavij. Najprej smo podrobneje opisali internet. 
Naredili smo zgodovinski pregled in opredelili njegove uporabnike. V nadaljevanju smo 
internet povezali s trženjem. Navedli smo značilnosti internetnega trženja, ter opisali 
njegove prednosti in slabosti. Internetno trženje smo v nadaljevanju povezali z glasbeno 
industrijo. 
 
V drugem delu diplomskega dela smo se osredotočili na glasbeno industrijo. Opisali smo, 
kako je bila skozi čas vedno povezana s tehnološkim razvojem. S pojavom interneta pa je 
dobila še povsem nove možnosti za trženje glasbe.  
 
V zadnjem poglavju diplomskega dela smo opisali, kako je internet vplival na spremembo 
poslovnih modelov glasbene industrije. Glasbena industrija je morala svoje poslovne 
modele prilagoditi spletnemu trženju. Vedno več glasbe se je začelo prodajati v digitalni 
obliki preko spletnih glasbenih trgovin. Diplomsko delo smo zaključili z opisom in 
medsebojno primerjavo dveh uspešnih spletnih glasbenih trgovin. 
 
Ključne besede: internet, internetno trženje, glasbena industrija, poslovni modeli, spletne 
trgovine, iTunes Music Store, Musicload. 
 

ZUSAMMENFASSUNG  
 
Die Diplomarbeit ist auf fünf Kapitel geteilt. Zuerst haben wir genauer das Internet 
beschrieben. Wir haben die Geschichte des Internets beschrieben und seine Benutzer 
definiert.  In der Fortsetzung haben wir das Internet mit der Vermarktung verbunden. Wir 
haben die Eigenschaften der Internetvermarktung angegeben und ihre Vorteile und 
Nachteile beschrieben. In der Fortsetzung haben wir dann die Internetvermarktung mit der 
Musikindustrie verbunden.  
 
Im zweiten Teil der Diplomarbeit haben wir uns auf die Musikindustrie konzentriert. Wir 
haben beschrieben, wie die Musikindustrie durch die Zeit immer mit der technologischen 
Entwicklung verbunden war. Mit der Erscheinung des Internets hat sie auch noch ganz 
neue Möglichkeiten  für die Musikvermarktung bekommen.  
 
Im letzten Kapitel haben wir beschrieben, welchen Einfluss das Internet auf die 
Veränderung der Geschäftsmodelle in der Musikindustrie hatte. Die Musikindustrie musste 
ihre Geschäftsmodelle der Internetvermarktung anpassen. Immer mehr Musik wurde in der 
Digitalen Form über die Musik Downloadportale verkauft. Die Diplomarbeit haben wir mit 
einer Beschreibung und gegenseitiger Vergleichung von zwei erfolgreichen Musik 
Downloadportalen  abgeschlossen.      
 
Schlüsselworte: Das Internet, Internetvermarktung, die Musikindustrie, Geschäftsmodelle, 
Downloadportale, iTunes Music Store, Musicload. 
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