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Izvleček
V članku je obravnavana problematika učinkovitosti slovenskega sistema knjižničnega nadomestila. Ta je ovrednoten s primerjavo s tujimi sistemi knjižničnega nadomestila. Sistem vsake
primerjane države je najprej analiziran, nato pa je podana primerjava na podlagi bistvenih lastnosti sistemov knjižničnega nadomestila po Evropski direktivi 92/100/EEC. Primerjani so mehanizmi sistemov Danske, Francije, Nemčije, Avstralije in Slovenije. Poleg vsebinske primerjave je
glede na dosegljive podatke podan tudi poskus statističnega ovrednotenja. Analiza je pokazala,
da je lahko slovenski sistem kljub nekaterim težavam razumljen kot učinkovit v mednarodnem
merilu. Raziskovanje področja je oteženo, ker so podatki slabo dostopni. Raziskava je uporabna,
ker osvetljuje problematiko slovenskega sistema knjižničnega nadomestila, in aktualna zaradi
sprememb, ki jih na tem področju namerava vpeljati Javna agencija za knjigo.
Ključne besede: knjižnično nadomestilo, kulturne politike, avtorsko pravo

Abstract
The article deals with the issue of the efficiency of the Slovenian public lending right system. We
assessed the system through a comparison with international public lending right systems. First
we analysed each system and then compared them to each other on the basis of the core characteristics of PLR systems according to the European Union Directive 92/100/EEC. We compared the
mechanisms of Denmark, France, Germany, Australia and Slovenia. Besides the substantive comparison, we also tried to compare them statistically, according to available data. Analysis showed
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that the Slovenian system can be considered efficient on the international scale. The research
of this topic is difficult due to the unavailability of relevant data. The research is useful because
it illuminates the problems of the Slovenian PLR system and it is topical and current because it
touches upon topics in PLR on which Javna agencija za knjigo is considering making changes.
Keywords: public lending right, cultural policies, copyright

1

Uvod

Knjižnično nadomestilo je mehanizem kulturne politike na področju knjige in v
Republiki Sloveniji predstavlja neposredno obliko državne podpore knjižnemu polju.
Knjige uživajo privilegiran status na področju državne podpore, saj se jih razume kot
predmet javnega interesa. Skozi zgodovino do danes so medij znanja, ključna oblika
posredovanja kompleksnih znanj in informacij. Dostop do informacij je eno od meril
civiliziranosti in razvitosti sodobnega sveta. Knjige so temeljni kulturni element, potreben za nastanek in celovit razvoj družbe in posameznika. Države, ki imajo boljše
razvito bralno kulturo in učinkovitejši dostop do informacij, so v resnici tudi najbolje
ekonomsko razvite (Grilc, 2005).
Kulturne politike se od države do države razlikujejo, saj so mehanizmi oblikovani tako,
da podpirajo specifične kulturne in ekonomske krajine, ki so na vsakem trgu drugačne.
Namen raziskave je ovrednotiti slovenski sistem knjižničnega nadomestila v primerjavi s sistemi iz tujine. Avtorji so knjižnično nadomestilo od uvedbe večkrat kritizirali,
vendar o tem nikoli ni bila izvedena dosledna raziskava, ki bi mehanizme nadomestila
ovrednotila. Poleg ocene učinkovitosti slovenskega sistema raziskava prikazuje prakse
iz tujine in ponuja ideje za izboljšanje situacije doma.

2

Pregled teoretičnih izhodišč

2.1 Zgodovina
Za izraz knjižnično nadomestilo se v mednarodnem pomenu uporablja angleški izraz
Public Lending Right (PLR), torej pravica do javnega posojanja. Izvira iz Velike Britanije,
kjer ima sedež tudi organizacija PLR International,1 ki združuje organizacije, zadolžene
za knjižnično nadomestilo s celega sveta.
1
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Ključni dejavniki za razvoj in uresničitev koncepta knjižničnega nadomestila so: razvoj
avtorskih pravic, razvoj mrež splošnih knjižnic, trend aktivizma med posamezniki s
skupnimi ekonomskimi cilji ter socialnopolitične okoliščine. Razvoj nacionalnih držav
na začetku 20. stoletja je privedel do večjega zavedanja pomena nacionalnosti in nacionalne kulture, s čimer se je povečala tudi naklonjenost držav do finančne podpore različnim kulturnim področjem. Za razvoj knjižničnega nadomestila je še posebej
pomembna politična podoba skandinavskih držav v sredini 20. stoletja – najboljši bi
bil opis, da so to socialne države, v katerih so določene družbene skupine razumeli
kot ogrožene oz. pomembne ter jih zato finančno podpirali. Razvoj socialnih držav in
kulturne politike so bili tako ključni za uvedbo PLR-ja v večini evropskih držav (Stave,
1981; Background, 2005). Pri zgodovini knjižničnega nadomestila gre prej kot za zgodovino mehanizmov, ki jih večina sveta pozna šele zadnjih 25 let, za zgodovino ideje,
ki izvira že iz prve polovice 19. stoletja. Razvoj avtorskega prava je takrat avtorje privedel do zavedanja lastne intelektualne lastnine in materialnih pravic, vezanih na njihova
avtorska dela. Sočasno so se v Evropi močno razširile tudi splošne knjižnice, ki so se
pojavile zaradi dviga splošne izobrazbe in s tem širjenja bralne kulture (Stave, 1981).
Avtorji so se zaradi izposoje v knjižnicah čutili ogoljufane za potencialni prihodek od
prodaje svojih del. Zametki debate o PLR-ju segajo v leto 1850, v Veliko Britanijo, ko so
uvedli Akt o splošnih knjižnicah (angl. Public Libraries Act), ki je javnosti zagotovil brezplačno izposojo knjig. Uvedba akta je privedla do negodovanja avtorjev, vendar brez
oprijemljivih rezultatov. Prve zahteve po poplačilu izpada prihodka je leta 1883 izrazilo
Združenje nemških pisateljev, vendar niso padle na plodna tla, saj so jim nasprotovali
založniki in knjigotržci (Background, 2005). Ti so avtorje podprli šele, ko se je debata
nekoliko spremenila – avtorji so spoznali, da izposoja v knjižnicah ne le pozitivno vpliva na njihovo prepoznavnost, ampak v resnici ne vpliva drastično na njihove prihodke.
Tako so namesto odškodnin začeli debato o načelih, s čimer je knjižnično nadomestilo postalo ideja o prepoznavanju intelektualne lastnine in dejstva, da je ta z izposojo
oškodovana (Stave, 1981).
Prvi sistem knjižničnega nadomestila se je vzpostavil na Danskem leta 1943, kmalu
zatem pa so mu sledili še sistemi v drugih skandinavskih državah. PLR International
poroča, da trenutno na svetu deluje 33 sistemov PLR, 24 pa jih je v razvoju (pravni akti
so pri večini že zagotovljeni, a sistem še ne deluje). Glede na veljavne sisteme se ločijo
tri oblike PLR-ja:
• sistemi, temelječi na avtorskem pravu;
• sistemi knjižničnega nadomestila kot posebna pravica do nadomestila, prepoznana v zakonodaji;
• sistemi knjižničnega nadomestila kot državni sistemi podpore kulturi (kulturna
politika).
17

S. Pirš: Public Lending Right System in Slovenia: A Comparison With Foreign Practices, 15–41
Knjižnica, 59 (2015) 4

Nekatere države so nadomestilo utemeljile s kombinacijo vseh treh oblik (PLR
International, 2015).

2.2 Mednarodna zakonodaja in direktiva EU
Po veljavni mednarodni zakonodaji se ločita pravica do posojanja, ki je nepridobitna
dejavnost, in pravica dajanja v najem, ki je komercialna, pridobitna dejavnost. Slednja
je bila uvedena leta 1994 s Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic intelektualne
lastnine (angl. Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights,
TRIPS) pri Svetovni trgovinski organizaciji (angl. World Trade Organization) v povezavi
s komercialnim dajanjem originalnih izvodov v najem javnosti. To je edini mednarodni
sporazum, ki na globalni ravni ureja pravice do dajanja v najem, posojanje pa le definira. Svetovna organizacija za intelektualno lastnino WIPO (angl. World Intellectual
Property Organization), Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del ter
Svetovna (Univerzalna) konvencija o avtorski pravici ne vsebujejo ničesar o pravici do
posojanja. Edini pravni akt, ki presega državne meje in ureja knjižnično nadomestilo, je Evropska direktiva o pravici dajanja v najem in pravici do posojanja iz leta 1992
(92/100/EEC) (v nadaljevanju Direktiva), ki pa se ne nanaša le na knjige, temveč na vse
vrste gradiva.
»Direktive so obvezni pravni akti, s katerimi morajo države evropske gospodarske
skupnosti v določenem času uskladiti svoje predpise, kar je v nekaterih primerih lahko
tudi zelo boleče, sploh kadar se nacionalna zakonodaja radikalno razlikuje od direktiv.« (Bahor, 2002) Direktive določajo cilje oz. rezultate, ki jih morajo posamezne države
doseči na nacionalni ravni. Način, na katerega bo cilj dosežen (torej metode, zakonodaja, pravilniki in celo oblike zahtevanih ciljev), je prepuščen državi sami. Direktive
postavljajo minimalne standarde, vendar omogočajo tudi uvedbo strožjih meril od
predpisanih. Poglavitni namen te Direktive je ločiti med pravico dajanja v najem ter
pravico do posojanja, pri čemer je pogoj, da je slednja na voljo javnosti. Obe pravici
ima za izključni pravici avtorja, kar pomeni, da o posojanju in dajanju v najem načeloma odloča avtor, vendar državam članicam dopušča možnost, da lahko iz kulturnih ali
drugih razlogov odstopijo od izključne pravice pri izposoji in jo zmanjšajo oz. spremenijo na pravico do nadomestila. Možnost avtorjev, da prepovejo izposojo svojih knjig
v knjižnicah, bi omejevala enakopraven dostop do informacij. Država torej lahko s
kritjem javnega interesa (npr. prosti dostop do informacij prek knjižnične mreže) izniči
avtorjevo pravico do dovoljenja ali prepovedi posojanja njegovih del pod pogojem,
da mu je za tovrstno rabo dana odškodnina ali nadomestilo za uporabo avtorskega
dela. Direktiva vzpostavlja avtorskopravni okvir za prepoznavanje pravice do posojanja v državah članicah za avtorje in druge imetnike avtorskih pravic. Tako naj bi bili
po Direktivi do pravice do knjižničnega nadomestila upravičeni tudi imetniki sorodnih
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pravic, vendar v slovenskem primeru niso, saj jih je Zakon o knjižničarstvu iz leta 2001
izključil iz kroga upravičencev, čeprav jim tako Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
kot Direktiva priznavata izključne pravice.
Številne države članice v Evropski uniji in evropskem gospodarskem območju še nimajo delujočega sistema PLR, saj se ne izvajajo izplačila, kar je pogoj, da se shemo
prepozna kot delujočo – npr. Grčija, Portugalska in Romunija imajo zakonito podlago za izvajanje sistema, vendar ta še ni vzpostavljen, nekatere države, npr. Španija,
Italija, Luksemburg, in Irska, pa so izkoristile širok nabor smernic Direktive in shemo
PLR uvedle le za manjši del knjižnic (npr. le za specialne knjižnice), zaradi česar shema
efektivno ni obstajala, saj je bila iz sistema izločena večina avtorjev (PLR International,
2015; Report, 2002).
Države so lahko sisteme PLR oblikovale same znotraj precej širokih smernic:
• Katere bodo tiste javne ustanove, ki bodo vključene v sistem nadomestila, oz. katere so tiste, ki bodo izvzete iz pravice do posojanja?
• Za koga bodo veljale te pravice? Za domače avtorje ali tudi za tuje? Bodo do nadomestila upravičeni tudi lastniki sorodnih avtorskih pravic ter lastniki avtorskih
pravic, ki niso avtorji (npr. založniki)? Bodo denarno nadomestilo prejemali samo
pisatelji ali tudi drugi ustvarjalci književnih del (ilustratorji, prevajalci, idr.)?
• Kje bo izviral denar, potreben za izplačilo nadomestil? Bo zanj poskrbela država ali
bo finančno breme položeno na knjižnično mrežo? Ter dalje: če bo zanj poskrbela
država, iz katerega dela proračuna ga bo zagotovila?
• Na kakšni podlagi se bodo izračunavala nadomestila avtorjem?
• Kako se bodo prejemniki nadomestil uvrščali v shemo?
• Na kakšni podlagi se bo izračunavala višina sredstev, namenjenih nadomestilom?
• Kdo bo pristojen za izvedbo?

2.3 Slovenska zakonodaja in sistem knjižničnega nadomestila
V Republiki Sloveniji knjižnično nadomestilo urejajo trije pravni akti: Zakon o avtorskih
in sorodnih pravicah (ZASP), Zakon o knjižničarstvu ter Pravilnik o izvajanju knjižničnega
nadomestila.
ZASP avtorju priznava materialne avtorske pravice, ki so izključne, saj dajejo avtorju
izključno možnost dovoljenja ali prepovedi uporabe svojega dela. Kot izjemo navaja
le pravici do dajanja v najem ter posojanja, kjer naj bi avtor za to prejel nadomestilo.
ZASP ureja pravico do dajanja v najem ter pravico do javnega posojanja (36. člen), vendar ne ureja pravice do knjižničnega nadomestila. Po ZASP-ju je pravica javnega po19
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sojanja »pravica do ustreznega nadomestila v primeru, da se daje izvirnik ali primerek
dela v rabo za določen čas brez namena kakršnekoli gospodarske koristi in če poteka
prek javnih ustanov oz. zavodov s pravico javnosti«. Ureja le pravico do posojanja s
predpostavko nadomestila, iz plačevanja katerega pa je v zakonu iz leta 1995 izvzeta
izposoja knjižnega gradiva v knjižnicah.
Slovenske knjižnice so tako zaradi nejasnega zakona in sporov z lastniki pravic avdio
in video posnetkov v resnici že pred uvedbo sistema PLR plačevale obliko neorganiziranega, nenadzorovanega nadomestila. Knjižnice so ga plačevale neposredno distributerjem, in sicer v obliki višjih cen gradiva in izredno togih licenčnih pogojev (Bahor,
2002). Ministrstvo za kulturo je ponudilo, da prevzame stroške plačevanja nadomestil,
vendar je nato zmedo razrešilo dopolnilo ZASP iz leta 2001, kjer so kot izjema plačevanja nadomestila uvedene vse vrste gradiva v knjižnicah (Bahor, 2002).
Zakon o knjižničarstvu (2001) je pravni akt, ki utemeljuje pravico do knjižničnega nadomestila (četudi je ne ureja). 56. člen zakona pravi: »Za javno posojanje knjižničnega
gradiva iz 3. člena tega zakona v splošnih knjižnicah se uvede knjižnično nadomestilo
kot podpora avtorjem tega gradiva, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji ali
ustvarjajo v slovenščini. Minister, pristojen za kulturo, podrobneje določi način in oblike razdelitve sredstev iz naslova knjižničnega nadomestila.« S tem je knjižnično nadomestilo utemeljeno kot del kulturne politike Republike Slovenije, saj se njegov obstoj
predvideva kot oblika državne podpore za domače avtorje, ki v zameno za uporabo
njihovih del v namen javnega dobrega prejmejo ustrezno denarno nadomestilo.

2.4 Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila
Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila iz leta 2004 je posledica Direktive, ki jo je
morala RS izpolniti za vstop v Evropsko unijo. Nastal je kot rezultat primerjave dobrih
praks iz tujine in javne obravnave predloga pravilnika. Hkrati z izredno hitro izvedbo
sistema PLR je vlada RS priskrbela tudi cca. 668.000 evrov nujnih sredstev, ki so zagotovila, da se je pravica do knjižničnega nadomestila prvič izvedla že leta 2004.
Slovenski sistem PLR se izvaja v dveh oblikah, in sicer: 1. kot denarni prispevek živečim
avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del; ter 2. kot delovne štipendije
za ustvarjalnost, ki so namenjene perspektivnim in vrhunskim avtorjem. Vsaka oblika
prejme polovico sredstev, namenjenih PLR-ju. Na ta način sistem hkrati nagrajuje najbolje izposojane avtorje in spodbuja kulturno pomembne, a manj izposojane avtorje.
Prav to ravnotežje (nagrajevanje uspešnih avtorjev in selektivna podpora kakovostnim
avtorjem) med obema pogosto nasprotujočima poloma je ključna inovacija slovenskega sistema knjižničnega nadomestila.
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Višina sredstev, namenjenih za naslov knjižničnega nadomestila, znaša 25 odstotkov zneska, ki ga država splošnim knjižnicam nameni za nakup v proračunskem letu.
Dejstvo je, da knjižnice le del sredstev pridobijo od države, del sredstev pa pride od občin, v katerih knjižnice delujejo (Zakon o knjižničarstvu, 2001). Država tako prispeva le
slabih 10 odstotkov (3,5 milijona evrov proti občinskim 39,6 milijona evrov leta 2014)
vseh sredstev, ki jih knjižnice prejmejo za delovanje (Splošne knjižnice v številkah,
2014 – Slovenske, 2015) in le dobrih 30 odstotkov sredstev, ki jih prejmejo za nakup
gradiva (Gujtman, 2012). Znesek, namenjen nadomestilu, tako ne znaša 25 odstotkov
denarja, ki ga bodo knjižnice za nakup porabile v enem letu, temveč le četrtino tistega, kar so prejeli iz državne blagajne (Gujtman, 2012; Kovač et al., 2012). Znesek, ki ga
država namenja za knjižnični nakup, je nestabilen in stalno niha, zadnja leta predvsem
upada (2014: 3.359.974 evrov; 2013: 3.842.098 evrov, 2012: 3.657.876 evrov; 2011:
4.559.131 evrov; 2010: 4.785.271 evrov (Slovenske knjižnice v številkah, 2014, 2013,
2012, 2011, 2010)). Država je splošnim knjižnicam leta 2014 namenila kar 30 odstotkov
manj sredstev kot leta 2010, pred začetkom recesije.
Do izplačila knjižničnega nadomestila so upravičeni lastniki pravic oz. avtorji izvirnih
monografskih publikacij, prevedenih monografskih publikacij iz vrst knjižnega gradiva, avdio kaset, plošč CD ter video kaset in plošč DVD iz vrst neknjižnega gradiva, ki se
ga dá izposoditi v splošnih knjižnicah. Knjižnično nadomestilo lahko v Sloveniji uveljavljajo še živeči avtorji kot fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji
ali ustvarjajo v slovenščini. Tovrstno omejitev znotraj knjižničnega nadomestila kot
oblike kulturne politike dovoljuje tudi Direktiva EU o pravici do javnega posojanja, ki
predvideva, da lahko posamezne države z namenom obvarovanja državnega ali kulturnega interesa omejijo prejemnike nadomestila. Hkrati se lahko tovrstna izključitev
utemelji tudi kot del dveh bistvenih kulturno političnih načel EU – načela večjezičnosti
in načela kulturne različnosti. Do nadomestila so upravičeni naslednji avtorji knjižnega
gradiva: pisci besedil monografskih publikacij, prevajalci besedil monografskih publikacij, likovni ustvarjalci ali fotografi, če so pretežni (so)avtorji monografskih publikacij,
ter avtorji neknjižnega gradiva: avtorji glasbe, besedila, scenarija, režiserji filmov ter direktorji fotografije. Posamezna vrsta knjižničnega gradiva iz za to namenjenih sredstev
prejme določen delež:
• avtorji izvirnih monografskih publikacij 60 odstotkov;
• prevajalci monografskih publikacij 20 odstotkov;
• ilustratorji in fotografi monografskih publikacij 15 odstotkov;
• avtorji glasbe, besedil, scenarijev, režiserji filmov in direktorji fotografije
5 odstotkov.
Višina nadomestila je odvisna od letnih izposoj dela posameznega avtorja (ta mora
biti vpisan v bazo CONNOR), ki se merijo v sistemu COBISS. COBISS predstavlja povsem
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informatiziran in samodejen mehanizem za zajem teh podatkov, kar je redkost med
veljavnimi sistemi in predstavlja veliko prednost slovenskega sistema. Avtorji morajo
na podlagi podatkov o izposoji sami Javni agenciji za knjigo (JAK) dostaviti identifikacijske obrazce, na osnovi katerih ministrstvo izvede nakazilo. Glede na število izposoj
obstajata zgornji in spodnji prag za izplačilo nadomestila:
• avtorji izvirnih monografskih publikacij: vsaj 800 izposoj, nad 20.000 – 20 odstotkov nižje izplačilo;
• prevajalci monografij: vsaj 4000 izposoj, nad 50.000 – 20 odstotkov nižje izplačilo;
• ilustratorji in fotografi monografskih publikacij: vsaj 1000 izposoj na leto, nad
20.000 – 20 odstotkov nižje izplačilo;
• avtorji na področju glasbe in filma: vsaj 300 izposoj na leto, nad 2000 – 20 odstotkov nižje izplačilo.
»Vrednost denarnega prispevka za eno izposojo enote knjižničnega gradiva je količnik
razpoložljivih sredstev za posamezno vrsto knjižničnega gradiva … kategorijo avtorstva … in seštevka vseh izposoj avtorjev … Višina sredstev, do katerih je avtor upravičen, je zmnožek priznanih izposoj in vrednosti ene izposoje.« (Pravilnik, 2004, 8. člen)
Izvedbo delovnih štipendij prevzame zunanji izvajalec (stanovska društva), ki ga JAK
izbere vsaka tri leta in ki sam izbere obliko izplačevanja štipendij ter pogoje za njihovo
pridobitev. Štipendije za avtorje že od uvedbe PLR-ja ureja Društvo slovenskih pisateljev, štipendije za prevajalce Društvo slovenskih književnih prevajalcev, štipendije za
ilustratorje in fotografe Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, štipendije za avtorje na področju filma Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev, štipendije na področju glasbe pa Društvo slovenskih skladateljev. Štipendije se razdeljujejo po kriterijih,
objavljenih v pravilnikih – npr. Pravilnik o dodeljevanju štipendij iz knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 60/2005) ter Pravilnik DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova
knjižničnega nadomestila (2014) (Uradni list RS, št. 25/2014). Eden izmed navedenih
kriterijev štipendije za avtorje utemeljuje kot del podpore zahtevnejšim avtorjem, in
sicer 9. člen: »Z delovnimi štipendijami se prednostno podpirajo tisti avtorji, ki nimajo pravice do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila oziroma so iz
tega naslova deležni le manjših izplačil, a pomembno prispevajo k razvoju slovenske
kulture.« Društva ločijo med različnimi tipi štipendij, najpogosteje med štipendijami za
že uveljavljene avtorje ter štipendijami za mlade perspektivne avtorje. Slovenski sistem PLR za štipendije namenja 50 odstotkov vseh sredstev in deluje že 11 let, kar pomeni, da so stanovska društva v tem času podelila na stotine različnih štipendij (točne
številke so žal nedosegljive).
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Preglednica 1: Štipendije Društva slovenskih prisateljev (DSP) za leto 20142
Vrhunski

Perspektivni

Skupaj

Raziskovalna

11

3

14

3.000 €

3.000 €

Izobraževalna

9

3

12

4.500,93 €

4.500,93 €

Delovna

5

2

7

7.500 €

7.500 €

25

8

33

Skupaj

Vrhunski

Perspektivni

Preglednica 2: Štipendije Društvo slovenskih književnih prevajalcev za leto 20143
Uveljavljeni

Perspektivni

Skupaj

Višina

15

6

21

Do 3.500

5

5

Do 2.500

1

1

1.000
Do 5.000

Delovna
Rezidenčna (skupaj)
Mladi prevajalec
Prevajalska premija
Skupaj

3

–
3

–

3

Do 23

Do 12

30

Zasnova raziskave

3.1 Metodologija
Glavni problem vsakršne primerjave kulturnih politik različnih držav je, da kulturna politika izhaja iz države in jezikovne skupnosti, ki ima določene demografske, ekonomske, kulturne in družbene značilnosti (Grilc, 2005). Posledica tega je, da se lahko kulturne politike pogosto primerja le na zelo majhnem skupnem imenovalcu. Vsi sistemi
knjižničnega nadomestila imajo določene skupne lastnosti, vendar je vsak oblikovan
za specifično okolje. Sisteme se tako najlažje primerja s pregledom njihovih osnovnih
mehanizmov in predvidenih učinkov.
Poglavitna metoda je bilo zbiranje dostopnih vsebinskih podatkov o posameznih shemah PLR. Primerjava statističnih podatkov je na žalost skoraj nemogoča, saj so nedosledni ali nedostopni, kadar so dosegljivi, pa niso na voljo za ista časovna obdobja.
Množico podatkov o posameznih shemah je mogoče najti v gradivih s seminarjev PLR
International, kjer pa so pogosto brez vira in za najrazličnejša leta. Veliko oviro pri zbi	Vir: Društvo slovenskih pisateljev. Pridobljeno 15. decembra 2015 s spletne strani: http://www.
drustvopisateljev.si/si.
3
	Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Pridobljeno 15. decembra 2015 s spletne strani: http://www.
dskp-drustvo.si/
2
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ranju podatkov predstavlja tudi jezik, saj so dostopni podatki o shemah PLR največkrat
v nacionalnih jezikih posameznih držav ali pa so angleške verzije podatkov zelo jedrnate in ne vsebujejo statistik.

3.2 Omejitev raziskave
Kot skupni imenovalci shem PLR so bile prevzete ključne lastnosti, kot jih navaja
Direktiva, saj je tako gotovo, da jih bodo sistemi evropskih držav vsebovali in da te
lastnosti prikazujejo osnovno obliko shem. Lastnosti so analizirane za vsako primerjano državo posebej, nato pa zaključki primerjani med seboj; na njihovi podlagi je
nastal poskus ekstrapolizacije učinkovitosti slovenskega mehanizma knjižničnega
nadomestila.
Države za primerjavo so bile izbrane na podlagi njihove raznovrstnosti (velikost trga,
različne oblike mehanizmov) ter dejstva, da imajo vse sistem, ki je ne le uzakonjen, ampak se tudi izvaja. Hkrati noben od teh sistemov ni bil deležen kritik PLR International
ali Evropske komisije, ki nadzoruje izvajanje Direktive. Poleg treh evropskih držav je
izbrana še ena neevropska, ki ne deluje pod usmeritvami Direktive, da bi bilo razvidno,
ali se evropski in drugi sistemi bistveno razlikujejo.

4

Rezultati

4.1 Francija
V Franciji so shemo PLR uvedli leta 2003 s parlamentarnim Aktom o pravici do posojanja, vendar se je nadomestilo začelo izvajati šele leta 2005. Za izvajanje sheme PLR
skrbi organizacija Sofia (fr. Société Française des Intérêts des Auteurs de l'Écrit; angl.
French Society for the Interests of Authors of the Written Word), ki je nekomercialna,
netržna družba, namenjena prejemanju in razdeljevanju pristojbin avtorjem in založnikom (poleg nadomestila skrbi še npr. za male avtorske pravice). Trenutno njeni
člani štejejo več kot 6000 avtorjev in več kot 200 založnikov, kar skupaj predstavljajo
cca. 80 dstotkov prometa na področju založništva. Francosko knjižno nadomestilo avtorjem odvzema izključne avtorske pravice na temelju prostega dostopa do informacij.
Do izplačil so upravičeni vsi francoski avtorji in založniki, načeloma pa tudi tuji avtorji iz
EU na podlagi recipročnih pogodb, vendar ne Sofia, ne PLR International, ne poročila
francoske PLR na seminarjih PLR International ne vsebujejo podatka, kako naj bi to
potekalo, le da so se mednarodna izplačila začela leta 2007. Francoska shema PLR je
utemeljena kot del kulturne politike države, z namenom ustvarjanja »kulturne pravičnosti in harmonije«.
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Kljub začetku dela na shemi PLR že konec devetdesetih let se je razvoj zavlekel, ker so
Francozi želeli poleg avtorjev s shemo podpreti tudi knjigarne. V Franciji večina knjižničnega odkupa poteka neposredno od knjigarn in knjigotržcev, pri čemer so bile velike distribucijske mreže privilegirane, saj so lahko knjižnicam ponujale višje popuste
(tudi do 20 odstotkov maloprodajne cene knjige).4 Knjižnice so tako plačevale manj,
avtorji in založniki niso prejemali nadomestila za izposojo, majhne knjigarne pa so bile
nekonkurenčne, saj preprosto niso bile sposobne ponujati tako visokih popustov in
hkrati zagotavljati zadostnih rabatov od maloprodajne cene knjige, da bi bila prodaja
knjižnicam še rentabilna – vsak dodatni odstotek popusta je zanje predstavljal izgubo
dohodka in jim puščal vse manjši delež rabata, ki jim predstavlja glavni vir zaslužka.
Sredstva za nadomestilo pridobivajo iz dveh virov – država prispeva 1,50 evra za vsakega člana splošnih knjižnic ter 1 evro za vsakega člana visokošolskih knjižnic. Država
tako na leto prispeva približno 11 milijonov evrov. Ta številka se ne spreminja bistveno,
saj se tudi število članov knjižnic ne spreminja hitro. Drugi vir sredstev predstavljajo
knjigotržci, s čimer je država pravzaprav povečala konkurenčnost na knjižnem trgu in
izdatno podprla knjigarniško mrežo, saj ji je zagotovila večjo konkurenčnost pri prodaji
knjig v knjižnice. Mehanizem deluje tako, da država od vsake knjige, prodane v knjižnico, vzame 6 odstotkov maloprodajne cene pred izračunom davka (tako so sredstva za
nadomestila neobdavčena, davek se obračuna po odvedbi sredstev za nadomestilo),

4

Zakon o enotni ceni knjige je v Franciji zelo strog. Popust je mogoč do največ 5 odstotkov: »Toutefois
le vendeur est autorisé à proposer une réduction allant jusqu'à 5 % du prix du livre.« Vendar pa je v
primeru distributerjev (ne knjigarnarjev) lahko drugače, kot je navedeno na spletni strani Sofia: »It was
in this difficult climate that the Books and Reading Directorate endeavoured to arrive at a compromise
based on the formula of a “paid loan” that thus decoupled the payment from the act of borrowing.
Another question soon became involved in this debate: that of discounts accorded by suppliers of
books to libraries. This rebate often approached 20 % of the retail pre-tax price, occasionally attaining
higher values when negotiating certain public contracts to powerful wholesalers in the field. As book
sellers lacked the economic capacity to accept such expensive proposals, they did not agree. However
the retention of a large number of book shops, one of the aims of the 1981 law on fixed prices for books
(called the “Lang law”), continued as a major government and local authority objective.« Nadalje so
javne ustanove v Langovem zakonu očitno obravnavane drugače, saj zakon o PLR‑ju iz 2003 spreminja
določila iz zakona iz leta 1981: »Article 4 of law n° 2003-517 dated 18 June 2003 also develops the
dispensations provided for under Article 3 of law n° 81-766 dated 10 August 1981 concerning book
prices, by limiting to 9 % the discount rate on retail pre-tax prices for books purchased by public
authorities and lending libraries, which automatically implies for the suppliers to the latter a reduction
of margin of 6 % and 15 %; it is thanks to this limiting of discounts that the bookseller profession has,
in general, looked favourably on this law and accepted the task of levying the remuneration due under
PLR.«. Vir: Sofia – PLR. (2012). Pariz, Sofia. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.la-sofia.
org/sofia/Adherents/lang/en/ddp.jsp
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knjigarne pa knjižnicam lahko ponudijo največ 9-odstotni popust za odkup gradiva.5
Tako imajo knjigarne zagotovljen višji delež prodanih izvodov v knjižnice, hkrati pa so
precej bolj enakopravne na trgu. Knjigotržci svoj delež plačujejo za vse izvode, prodane v ustanove, ki jim polovico knjižnih nakupov na letni ravni predstavljajo knjige,
namenjene izposoji. Iz obeh virov knjižnično nadomestilo v Franciji prejme dobrih
22 milijonov evrov na leto. Načeloma se nadomestila izplačujejo vsako leto za preteklo
leto, vendar so za zdaj v praksi nadomestilo izplačali na približno tri leta za obdobje,
preteklo od zadnjega izplačila. Pogostost izplačil se postopoma veča, saj so odpravili
težave s pridobivanjem podatkov o prodanih izvodih (poseben elektronski sistem zapisovanja) ter težave s prepoznavanjem upravičencev, ki se jim za nadomestilo ni treba posebej prijavljati. Leta 2010 so tako nadomestilo izplačali cca. 58.000 avtorjem in
2000 založnikom,6 v primerjavi s prvim izplačilom leta 2005, ko je nadomestilo prejelo
dobrih 11.000 avtorjev ter 1500 založnikov. Od skupne vsote, namenjene v naslov knjižničnega nadomestila, 10 odstotkov namenijo dodatnemu pokojninskemu zavarovanju avtorjev (pravilnik dopušča, da ta sredstva predstavljajo tudi do 50 odstotkov vseh,
namenjenih za naslov nadomestila), od 12 do 13 odstotkov pa predstavljajo stroški delovanja sheme. Preostala sredstva se razdelijo na pol med avtorje in založnike. Avtorji
in založniki so zajeti v sistem na podlagi članstva v organizaciji Sofia, nečlani pa prek
drugih avtorskih društev in organizacij. V primeru, da je pri organizaciji prijavljen le
založnik, avtor sredstva prejme prek njega. Založnikom nadomestilo izplačujejo, ker so
tudi oni lastniki avtorskih pravic (materialnih) in so z izposojo oškodovani. Poleg tega
nadomestilo za založnike predstavlja neposredno državno podporo založniškemu polju. Pogoj za uvrstitev knjige v sistem PLR je, da ima naslov veljavno številko ISBN, podlaga za izračunavanje višine nadomestila pa je število prodanih izvodov knjižnicam v
danem letu. V prvem krogu izplačil leta 2006 so tako identificirali več kot 350.000 upravičenih naslovov. Najnižji prag za nadomestilo je 15 izvodov, kar pomeni, da najnižji
prejemek znese cca. 18 evrov. Če avtor ne doseže spodnjega praga, se mu nadomestilo
prenaša iz leto v leto, dokler prag ni dosežen. Tako sčasoma vsi upravičenci prejmejo
nadomestilo (PLR International, 2015; Diocaretz, 2008; National, 2007; Sofia-PLR, 2015).

5

6
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Pri navedenih odstotkih ne gre za davek, temveč za dajatev v naslov nadomestila – le ta predstavlja
6 odstotkov maloprodajne cene pred davkom – z namenom, da države ne obdavči prispevka v lastno
blagajno in s tem zniža sredstva za nadomestilo. Davek se na preostalo vsoto računa po odvedbi
sredstev za nadomestilo.
Podatki so približni, ker je za ista leta zaslediti nekoliko, a ne drastično, različne številke. Podatki tako
predstavljajo približno srednjo vrednost med različnimi viri.
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4.2 Nemčija
Knjižnično nadomestilo v Nemčiji je bilo uvedeno leta 1972 in je del nemškega avtorskega prava (utemeljeno v Zakonu o copyrightu leta 1965). Kljub temu Nemčija svoj PLR
razume tudi kot del kulturne politike, saj njihova shema ne le podpira avtorje, ampak
tudi promovira literaturo. Knjižnično nadomestilo izvajajo tri organizacije – na področju književnih del VG Wort, na področju vizualnih del Bild-Kunst ter na področju partitur GEMA. Pričujoča analiza se osredotoča na VG Wort, ker predstavlja levji delež knjižničnega nadomestila. Prejme kar 91,5 odstotka vseh sredstev od PLR-ja (Bild-Kunst
6,35, Gema pa 2,5 odstotka). VG Wort avtorje zastopa tudi na področju malih avtorskih
pravic. Trenutno zastopajo okrog 140.000 avtorjev in 11.000 založnikov. Sredstva za
izvajanje nadomestil prispevajo država in zvezne dežele v razmerju 90 : 10. Skupen
znesek za vse tri organizacije je leta 2005 znašal cca. 13 milijonov evrov, leta 2010 cca.
16 milijonov. VG Wort je leta 2012 prejel 11 milijonov evrov. Od skupne vsote, ki jo prejme VG Wort, gre 22,5 odstotka za nadomestila v visokošolskih in specialnih knjižnicah,
preostali znesek pa deli 45 odstotkov za nadomestila, 45 odstotkov za socialni sklad
za avtorje (pokojnine in zdravstveno zavarovanje), medtem ko je 10 odstotkov namenjenih socialno ogroženim avtorjem. Pogoje za prejem pokojnine od PLR-ja določa VG
Wort (2012). Do nadomestil so upravičeni vsi avtorji, ilustratorji, prevajalci, uredniki in
založniki, ne glede na narodnost ali kraj bivanja. Tujci lahko nadomestilo uveljavljajo
prek avtorskih organizacij, ki sklenejo pogodbo z VG Wort. Višina posameznega izplačila se računa na podlagi letne izposoje v vseh vrstah knjižnic. Število izposoj se zaradi
neenotnega vzajemnega kataloga določa na podlagi vzorca sedmih knjižnic. Avtorji in
založniki si nadomestilo za posamezni naslov razdelijo v razmerju 70 : 30 v korist avtorjev. Izplačila nimajo zgornje meje, vsako leto pa VG Wort določi spodnjo mejo. Točen
mehanizem za določanje spodnje meje v dostopnih virih ni opisan. Višina nadomestila
za izposojo predstavlja delež posamezne izposoje glede na razpoložljiva sredstva (PLR
International, 2015; National, 2007; VG Wort, 2015).

4.3 Avstralija
Avstralija je sistem knjižničnega nadomestila uvedla leta 1974 kot obliko nadomeščanja izgube avtorjem in založnikom zaradi izposoje njihovih del v knjižnicah, ki jo je izvajal sklad za pomoč avtorjem The Commonwealth Literary Fund. Leta 1985 so shemo
PLR uzakonili v Aktu o pravici do javnega posojanja (angl. Public Lending Right Act). Po
ratifikaciji zakona je PLR prevzel poseben komite. Leta 1999 so poleg nadomestil za
izposojo v splošnih knjižnicah uvedli tudi nadomestila za knjige, izposojene v izobraževalnih knjižnicah – Educational Lending Right (ELR). Slednja shema naj bi prvotno
delovala le štiri leta, a so jo leta 2003 podaljšali za nedoločen čas. ELR izvaja ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Četudi avstralski PLR deluje na načelih copyrighta, pa
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Akt o pravici do javnega posojanja shemo utemeljuje tudi kot del državne podpore in
kulturne politike, katere namen je obogatiti nacionalno kulturo in jezik.
Višino sredstev na vsaki dve leti potrdi vlada, vendar za njihov izračun nimajo posebne
podlage. Do nadomestil so upravičeni tako avtorji kot založniki, ki so živeči (ali, v primeru založb, delujejo) avstralski državljani ali avtorji s stalnim bivališčem v Avstraliji.
Nadalje morajo avtorji dokazati, da imajo finančni interes do posameznega dela, kar
pomeni, da morajo avtorji prejemati avtorski honorar kot odstotek od prodaje svojih
del. Če je avtor honorar prejel v enem znesku, do nadomestila ni upravičen. Založniki
se v shemo lahko uvrstijo le, če založniška dejavnost predstavlja vsaj 51 odstotkov njihovega posla v Avstraliji. Med upravičenci so tudi samozaložniki in neprofitne organizacije. Da se posamezni naslov uvrsti v shemo, ga morajo upravičenci uveljavljati v
roku petih let od izida (v primeru ponatisov se ta rok podaljšuje za pet let od izida ponatisa), naslov pa mora biti komercialno dosegljiv. Izplačana sredstva se med avtorje
in založnike delijo v razmerju 75 : 25 v prid avtorjev. Če do nadomestila avtor ni upravičen, ga ne more prejeti niti založnik. Višina izplačila se računa na podlagi knjižnične
zaloge za posamezni naslov. Podatke o zalogi pridobijo iz vzorca 25 knjižnic, nato pa
ocenijo skupno zalogo naslovov v vseh knjižnicah (odsotnost vzajemnega kataloga).
Za uvrstitev v shemo mora zaloga na naslov znašati vsaj 50 izvodov, naslov pa mora
imeti veljavno številko ISBN. Nadomestila, nižja od 100 avstralskih dolarjev (AUD), se
ne izplačujejo (do leta 2012 je bil ta prag 50 AUD), ampak se prenesejo v naslednje
leto. Če v tem letu ne dosežejo potrebnega praga, se jih odstrani s seznama. Če naslov
doseže vsaj 50 izvodov, se ga preverja še nadaljnja tri leta. Po tem obdobju se glede
na število izvodov upravičenost naslova ali podaljša za tri leta ali pa se ukine. Znesek
izplačila predstavlja zmnožek zaloge in deleža sredstev za posamezen izvod glede na
skupno zalogo vseh upravičenih del. V obdobju 2012–2013 (shema ne poteka v enem
koledarskem letu, ampak z zamikom v letu dni) so avtorji prejeli cca. 1,31 evra na izvod, založniki pa 0,31 evra. Skupno je bilo nadomestilo izplačano 7639 avtorjem in 262
založnikom. Shema ELR se izvaja enako, le da za vzorec jemlje izobraževalne knjižnice. V obdobju 2012–2013 je nadomestilo ELR prejelo 9497 avtorjev in 368 založnikov.
Skupna sredstva za navedeno obdobje so znašala cca. 7,66 milijona evrov za ELR in 6,53
milijona za PLR. Avstralski shemi imata v pravilniku o dopolnitvah iz leta 2011 zapisane
možnosti, da se v prihodnosti lahko uvedejo/spreminjajo spodnji in zgornji pragi (slednjih trenutno ni) ter da se določi minimalna naklada naslova, ki je še lahko upravičen
do nadomestila (PLR International, 2015; Public, 2011; National, 2007; Lending, 2012).

4.4 Danska
Kot že zapisano, ima Danska delujoč sistem PLR že od leta 1946. Odtlej do 2010. so ga
potrjevali na vsaka štiri leta, takrat pa so ga z namenom dolgoročne stabilnosti potrdili
28

S. Pirš: Sistem knjižničnega nadomestila v Sloveniji: primerjava s tujimi praksami, 15–41
Knjižnica, 59 (2015) 4

za nedoločen čas, hkrati pa so ga dofinancirali s kar 740.000 evri na leto. Letno vložena
sredstva danes tako znašajo okrog 20 milijonov evrov, višino pa vsako leto potrdijo
v državnem Aktu o financah. Knjižnično nadomestilo razumejo kot del državne podpore knjižnemu polju in ga ne utemeljujejo nikakor drugače (npr. avtorskopravno).
Avtorjem je odvzeta izključna pravica, povezana z javno izposojo. Upravičenci so avtorji, ilustratorji, prevajalci, umetniki, fotografi, skladatelji in drugi sodelavci knjižničnega gradiva v danskem jeziku ter preživeli partnerji oz. zakonci umrlih upravičencev, ki
so bili registrirani kot prejemniki pred letom 2003 (ti prejmejo 50 odstotkov polnega
nadomestila, po letu 2003 se tovrstna podpora ne izvaja več), in otroci, mlajši od 18 let,
katerih starši so preminuli, a bi bili upravičenci do nadomestila. Za prejem izplačila se
morajo avtorji prijaviti sami, a le ob vsakem izidu novega naslova (nova izdaja ali ponatis). V prijavi avtorji poleg osebnih podatkov posredujejo tudi kolofon in kazalo dela,
iz katerega mora biti razviden obseg (v straneh). Za večavtorske tekste nadomestilo
izplačujejo od leta 2002.
Izračun izplačila je v danskem sistemu daleč najbolj zapleten med opisanimi. Točkuje
se vsak naslov posebej, na podlagi skupnih točk pa se računa izplačilo. Za izračun
obstaja več dejavnikov: število izvodov naslova v vseh danskih knjižnicah iz evidence
danske nacionalne knjižnice (izvodi v raziskovalnih in visokošolskih knjižnicah so vključeni le, če je delo prisotno v vsaj še eni drugi vrsti knjižnice; pri šolskih knjižnicah se
štejeta le dve tretjini zaloge); vrsta gradiva (leposlovje, poezija, otroška knjiga); obseg
gradiva (število strani ali minutaža v primeru avdio knjig). Skupno število točk pomeni
zmnožek vseh treh dejavnikov in posebnega faktorja. Ta v virih ni podrobno opisan,
je pa njegov namen to, da pri daljših delih avtorji prejmejo manj sredstev na stran
obsega kot pri krajših. Za vrsto gradiva avtorji leposlovja prejmejo 1,7 točke na stran,
pri poeziji šest točk, otroških knjigah in stripih tri točke, pri prevodih pa eno točko.
Če ima delo več avtorjev, se število točk deli med njih glede na delež obsega ali vrsto
soavtorstva. Ilustratorji tako npr. vedno dobijo 25 odstotkov vseh točk. Skupno število
vseh točk za vsa dela nato pomnožijo še z dodatnim faktorjem, ki je odvisen od števila upravičencev in razpoložljivih sredstev. Spodnji in zgornji prag določajo vsako leto
posebej – leta 2012 je spodnji prag tako znašal 265 evrov, zgornji pa kar 107.000 evrov.
Nad 47.000 evrov avtor prejme le še polovico sredstev na točko, nad 63.000 pa le še
tretjino. Najvišji znesek v višini 98.000 evrov je bil izplačan leta 2005.
Posebna značilnost danskega sistema PLR je, da mehanizme periodično posodabljajo in spreminjajo. Prav tako so do leta 2010 na štiri leta glede na državni proračun prilagajali višino skupno razpoložljivih sredstev od PLR (Vejledning, 2011; PLR
International, 2015).
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4.5 Primerjava mehanizmov

Preglednica 3: Primerjava mehanizmov Slovenije, Francije, Nemčije, Avstralije in Danske
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Vse primerjane države imajo delujoče sisteme knjižničnega nadomestila. Shema PLR
se kot delujoča razume takrat, ko je formalnopravno urejena in se izvajajo izplačila. Že
to je v svetovnem merilu dosežek, saj je le 33 »delujočih« sistemov, med katerimi jih
ima po podatkih PLR International še kar precej težave z implementacijo mehanizmov.
»Učinkovit« sistem je po mnenju te organizacije vsak sistem, ki resnično deluje, saj je
mogoče mehanizme po implementaciji naknadno prilagajati potrebam države in se
kot uspeh razume že, da avtorji nadomestila sploh prejemajo, ne glede na probleme
mehanizma ali države.
Vsem opisanim sistemom je skupno, da jih ali v celoti financira država ali pa tržni viri,
s čimer se ne bremeni proračuna knjižnic. Prav tovrstno financiranje je eden od poglavitnih dejavnikov za dobro delujoče sheme PLR po mnenju organizacije IFLA (The
IFLA, 2005), ki predvideva, da bi knjižnična mreža brez državnega vložka le stežka sama
poskrbela za knjižnično nadomestilo. To bi predstavljalo finančno breme za mrežo, kar
bi lahko imelo negativne posledice na število knjižnic ter količino gradiva, s tem pa bi
omejevalo dostop do informacij in kršilo človekove pravice. Vsem je tudi skupno, da za
razdeljevanje sredstev skrbijo netržne, neprofitne namenske organizacije ali oddelki
državnega aparata ter da razdeljevanje poteka po vnaprej določenih, pretežno objektivnih merilih.
Najsi bo knjižnično nadomestilo v pravnih aktih utemeljeno kot del kulturne politike, del avtorskega prava ali kot copyright, je vsem državam skupno, da je shema PLR
utemeljena tudi kot oblika socialne korekcije za avtorje in da z njo vse ščitijo državni kulturni interes. Vse avtorjem odvzemajo izključno avtorsko pravico do njihovega
dela, kar pomeni, da se avtorji ne morejo sami odločati, ali se bo njihova intelektualna
lastnina lahko javno izposojala ali ne, so pa vsi upravičeni do nadomestila. V resnici
izposoja poleg neposredne podpore v obliki nadomestil avtorjem prinaša še posredno
obliko podpore – knjižnični odkup predstavlja praktično zagotovljen delež prodane
naklade večini domačih avtorjev in založnikov. Hkrati pa se lahko izposojo razume tudi
kot obliko promocije avtorjev. Knjižnični odkup kot oblika posredne državne podpore
avtorjem in založnikom je na trgih z večjo knjižnično mrežo bolj učinkovit.
Razen Nemčije so vse opisane države mehanizme PLR oblikovale tako, da ščitijo predvsem nacionalno kulturo in s tem nacionalni interes. Na taki ali drugačni podlagi so
do nadomestila upravičeni bodisi le nacionalni avtorji, avtorji v nacionalnem jeziku
ali avtorji, živeči v državi, ali pa je izplačevanje nadomestil tujim avtorjem nejasno. V
majhnih državah bi izplačevanje nadomestila tujim avtorjem domače pisce bistveno
oškodovalo. Pri nas domači avtorji npr. predstavljajo približno 17 odstotkov celotne
za nadomestilo priznane izposoje na letni ravni (1,155 milijona izposoj proti 5,641 milijona izposoj (IZUM, 2015)), kar bi pomenilo, da bi po utečeni mehaniki domači pisci
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v primeru izplačevanja nadomestila tudi tujcem dobili mnogo nižje zneske ali pa se v
shemo sploh ne bi uvrstili.
V temeljih so si torej opisane države podobne, bistvene razlike pa nastanejo pri dejanskih mehanizmih, ki so podlaga za izračunavanje izplačil, in pri obliki, v kateri se
nadomestila izvajajo. Povsod je mogoče zaslediti neposredno izplačilo nadomestila,
vendar Nemčija, Francija in Slovenija uporabljajo še dodatne socialne ali kulturne mehanizme, ki vplivajo na položaj avtorjev. Prve dve jim v obliki pokojnin ali zavarovanj
omogočata večjo socialno varnost, bodisi v času ustvarjanja ali v pokoju. Nemčija posebej poskrbi še za socialno ogrožene avtorje. Slovenski sistem pa je tu usmerjen v
iskanje kulturnega ravnovesja. Največja izplačila od PLR-ja najpogosteje prejemajo
bolj popularni avtorji, kulturno pomembni pisci ali prevajalci, ki delujejo na visokem
nivoju, pa so praviloma nizko na lestvicah najbolje izposojanih (Najbolj brane knjige,
2015). S podporo kulturno pomembnim avtorjem in prevajalcem v obliki štipendij se
tako zagotavljata spodbuda ter boljši gmotni položaj ustvarjalcem, ki so pomembni
za nacionalni jezik in kulturo, a so zaradi nizkih izposoj prikrajšani za obsežnejšo spodbudo v obliki nadomestila. O učinkovitosti pokojnin avtorjem ni veliko znanega, saj
razen prijavnih obrazcev ni dosegljivih informacij o metodah izbora, delovanju ali višini pokojnin.
Z ozirom na dodatne učinke sistemov je zelo zanimiv tudi francoski sistem, ki ne le poskrbi za podporo avtorjem, ampak hkrati tudi knjižnicam zagotavlja praktično fiksne
popuste pri nabavi in vnaša stabilnost in konkurenčnost v knjigarniško mrežo, kjer
imajo korist predvsem manjši in bolj ogroženi knjigarnarji. Pri nas tovrsten mehanizem
ne bi deloval, saj večino naslovov knjižnice odkupijo neposredno od založbe ali pa od
distributerja, majhnih neodvisnih knjigarn je zelo malo, preostale pa so najpogosteje
v lasti založnikov.
Danska shema pa podporo zagotavlja ne le avtorjem, ampak v primeru avtorjeve smrti
tudi njihovim družinam, četudi to počne prek neposrednega izplačevanja.
Izplačevanje nadomestila poteka na različnih temeljih – glede na število izposoj, količino zaloge v knjižnicah ali število prodanih naslovov v knjižnice. Slednji (francoski)
mehanizem je najbolj diskriminatoren, saj za nadomestilo prikrajša avtorje, katerih
knjige na trgu niso več dosegljive, so pa vseeno v knjižnicah in izposojane. Tovrsten
mehanizem torej avtorjevo pravico do nadomestila povezuje z njegovo ekonomsko
koristjo od knjige. Če se posamezni naslov ne prodaja več, potem se razume, da avtor z
izposojo ni oškodovan, četudi so moralne avtorske pravice neodtujljive. Slovenski sistem je glede zajema podatkov v prednosti in je pravičnejši od drugih, saj se s pomočjo
COBISS-a pridobijo celostni in realni podatki o izposoji, medtem ko preostale države v
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resnici izposojo ali zalogo le ocenjujejo. Tako lahko glede na zajeti vzorec dobivajo zelo
različno, nezanesljivo sliko o stanju izposoje ali zaloge. Daleč najbolj zapleten, a hkrati
najbolj celostno zasnovan in demokratičen je danski mehanizem za izračunavanje višine nadomestila. Ne le, da razlikuje naslove po dolžini, temveč izenačuje tudi različne
žanre književnih del, zaradi česar so si upravičenci mnogo bolj enakopravni kot v drugih sistemih. Kombinacija dolžine in zvrsti dela omogoča, da npr. avtorji slikanic niso
bolje poplačani za svoje delo od avtorjev debelih romanov. Poleg tega pa omogoča
tudi pravično delitev nadomestila med pisce del z več avtorji. Vendar je zaradi svoje
zapletenosti danski aparat velik in predstavlja izredno visoke stroške. Slovenski sistem
je zaradi sorazmerne preprostosti in avtomatizacija prek sistema COBISS upravljavsko
daleč najučinkovitejši od opisanih, hkrati pa zagotovo tudi cenejši, kar pomeni, da se
denar, namenjen za nadomestilo, porablja odgovorno in ga v resnici veliko večino
prejmejo avtorji.
Vprašanje, ali je mehanizem bolje utemeljiti na podlagi izposoj ali zaloge v knjižnicah,
je odvisno od posamezne države. Problem z natančnim vodenjem izposoj in zaloge
je bil že predstavljen. Skozi zgodovinski pogled na razvoj knjižničnega nadomestila
avtor v resnici ni oškodovan, če delo ni izposojeno. V Sloveniji pisci in prevajalci dobijo
nadomestilo, ki je sorazmerno s tem, kolikokrat so bili v resnici oškodovani; v sistemih,
ki temeljijo na zalogi, pa prejmejo nadomestilo na podlagi tega, koliko knjig je bilo
prodanih v knjižnice, ne glede na to, ali je bil določen naslov izposojen enkrat ali tisočkrat. V slovenskem sistemu pridobijo predvsem popularni avtorji, kar se uravnoteži s
štipendijami, pri sistemih, temelječih na zalogi, pa so si avtorji bolj izenačeni, saj imajo
knjižnice svoje nabavne politike, ki zagotavljajo raznovrstnost pridobljenega gradiva.
Zelo se razlikujejo tudi vrste knjižnic, v katerih so avtorji upravičeni do nadomestila.
Šolske in visokošolske knjižnice so specifične ustanove, ki imajo v zalogi specifično gradivo, zaradi česar vse države, ki jih vključujejo v sistem nadomestil, uporabljajo različne prijeme, s katerimi zmanjšajo vpliv njihove zaloge/izposoje na celotni mehanizem.
Tako jih bodisi vodijo v povsem ločenem sistemu, štejejo le določen odstotek zaloge
ali pa jim preprosto namenijo manjši delež sredstev. Vključitev vseh knjižnic v sistem
knjižničnega nadomestila, kakor v Predlogih za spremembo Zakona o knjižničarstvu in
Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila predlaga JAK (2015), bi brez dodatne
regulacije bistveno spremenila sistem nadomestila v Sloveniji. Ob predvidevanju, da
se v sistem doda skoraj 900 šolskih knjižnic, ki imajo na zalogi specifično gradivo in ki
služijo specifični ciljni publiki, je jasno, da pri tem ne bo zagotovljeno načelom pravičnosti, saj bodo s tem določeni avtorji imeli korist, večina pa jih bo oškodovanih, saj
njihova dela preprosto niso prisotna v teh vrstah knjižnic. Mogoč učinek bi bilo tudi
povečanje števila upravičencev. V resnici bi tovrstno razširitev sistema lahko prilagajali
šele v praksi. Splošne knjižnice so imele leta 2014 (NUK, Knjižnice v številkah) skupno 25 milijonov izposoj, od katerih je bilo za nadomestilo na vseh področjih (avtorji,
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prevajalci …) priznanih 7,8 milijona izposoj (cca. 30 odstotkov), šolske knjižnice pa so
imele leta 2009 (BibSiSt)7 5,5 milijona izposoj. Ob predvidevanju, da bi bil odstotek
priznanih izposoj za nadomestilo podoben, bi se skupno število priznanih izposoj povečalo na 9,45 milijona ali za dobrih 20 odstotkov. Če bi razpoložljiva sredstva ostala
enaka, bi bila vrednost posamezne izposoje nižja, kar bi pomenilo, da bi avtorji, ki v
šolskih knjižnicah niso zastopani, prejeli nižje nadomestilo, avtorji, ki so, pa višje. Kljub
zgornjim besedam bi bila razširitev sistema pravična, saj so avtorske pravice z izposojo
oškodovane ne glede na vrsto knjižnice, v kateri se njihova dela izposojajo. Vendar se
pri morebitnem razširjanju priznanih izposoj v drugih vrstah knjižnic pojavi problem:
velik del šolskih knjižnic namreč ni vključen v sistem COBISS, kar pomeni, da bi bil
dostop do evidenc o izposoji težaven ali nemogoč.
Kar zadeva pragove, imata zgornji prag le Slovenija in Danska, pri čemer je nujno omeniti, da je pri slednji prag tako visok, da ga še noben avtor ni uspel preseči. Vsi preučeni
sistemi poznajo spodnji prag – ta pogosto temelji na strošku, ki ga ima izvajalec nadomestila z birokracijo in nakazilom. Ekonomsko povsem nesmiselno je spodnji prag
odstraniti, saj bi tako stroški izplačila presegali dejansko izplačilo, zaradi česar bi bila
razpoložljiva sredstva nižja, število upravičencev pa bi se povečalo, kar bi še dodatno
zmanjšalo višino posameznega nadomestila. Zgornji prag je v določeni meri odvisen
od razpoložljivih sredstev, obstaja pa zato, da je porazdelitev denarja enakomernejša,
s tem pa povprečno izplačilo višje.
Na podlagi pregleda mehanizmov je razvidno, da je slovenski sistem primerljiv s tujimi.
Zelo pozitivno je, da COBISS omogoča natančno in realno zbiranje podatkov, česar
v tujini ne poznajo. Sorazmerno uspešno je lovljenje ravnotežje med spodbujanjem
popularnih in zahtevnejših avtorjev. Morebitne pomanjkljivosti so morda v preprostosti podlage za izračunavanje nadomestil. Ta je sicer primerljiva s tremi od štirih držav,
vendar danski sistem prednjači v enakopravnosti. V primeru uvedbe zahtevnejših kriterijev (npr. podobnih danskim) bi si postali avtorji med seboj bolj enakopravni, predvsem pa bi avtorji pridobili manj izposojanih zvrsti (npr. poezije), vendar verjetno na
škodo trenutno najbolje izposojanih avtorjev. Vpeljava kriterija dolžine posameznega
dela bi nagradila avtorje daljših del, oškodovani pa bi bili pisci krajših naslovov, ki so v
tem trenutku v Sloveniji med najbolj izposojanimi. To bi sicer povečalo enakopravnost
med avtorji in zagotovilo večjo pravičnost, vendar bi zagotovo povzročilo tudi obilico
negodovanja med upravičenci. V Sloveniji sicer poskrbimo za določeno mero letargične stabilnosti, vendar nadomestila praktično ne pomagajo zahtevnim avtorjem, medtem ko so znatne štipendije pogosto lahko pridobili tudi popularnejši pisci (npr. Feri
7
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Lainšček, Primož Suhadolčan). V medijih in javni debati je bilo ob ustanovitvi sistema
mogoče zaslediti veliko kritik predvsem razmerja med štipendijami in nadomestili ter
kritik obstoja zgornjih in spodnjih pragov. Model učinkov na avtorje, ki bi jih imel premik pragov, je preizkusila Breda Rajar (2014), in jasno je pokazala, da celostno gledano ne bi imeli pozitivnih učinkov. Umik zgornjega praga bi sicer znatno koristil prvim
sedmim najbolje izposojanim avtorjem (najbolj brani leta 2013, Primož Suhadolčan,
bi tako prejel kar 92 odstotkov višje izplačilo, to je 7413 evrov namesto v resnici izplačanih 3853 evrov), vendar bi za cca. 10 odstotkov znižal povprečno nadomestilo,
zaradi česar bi škodo utrpelo preostalih 429 upravičencev za leto 2013. Ob umiku obeh
pragov, tako spodnjega kot zgornjega, bi bilo stanje za avtorje drastično slabše, saj bi
le prva dva najbolj brana avtorja prejela višje nadomestilo (cca. 10 in 4 odstotke), vsi
drugi pa nižje, število upravičencev pa bi se povečalo s 436 na kar 16921. Povprečna
vrednost izplačila bi predstavljala le približno 5 odstotkov dejanske izplačane vrednosti za leto 2013. Povprečno nakazilo bi tako znašalo le 9,96 evra, v primerjavi z resničnim
povprečnim izplačilom 386,49 evra. Strošek izplačila je 5 evrov, kar bi pomenilo, da bi
bilo nadomestilo višje od stroškov pri le 3852 avtorjih (22,76 odstotka upravičencev)
ali pri le 938 prevajalcih (20,33 odstotka upravičencev). Samo stroški nakazila bi tako
pri avtorjih monografskih publikacij predstavljali kar 84.605 evrov, kar je 50,2 odstotka
vseh razpoložljivih sredstev. Pri nadomestilih za prevajalce je situacija zelo podobna.
Z umikom zgornjega praga bi za ceno sorazmerno nizkega znižanje pri večini avtorjev
zelo veliko pridobila peščica najbolje izposojanih, umik obeh pragov pa bi bil v celoti
nesmiseln in neracionalen, saj bi znatno izgubo utrpeli skoraj vsi avtorji, novi upravičenci pa bi kot nadomestilo prejeli le pest drobiža, kar ne bi bila nikakršna spodbuda
ali podpora. Tovrstno preračunavanje pokaže, da je trenutni mehanizem pragov sorazmerno učinkovit in resnično uravnotežen. Potencialno bi bil smiseln dvig ali umik
zgornjega praga, saj bi ta bistveno (več kot 20 odstotkov nižje nadomestilo) oškodoval
le nekaj avtorjev in prevajalcev (5 in 10), hkrati pa bi močno izboljšal položaj nekaj
najbolje izposojanih, s čimer bi višino njihovega nadomestila približal višini štipendij
ali pa jo celo presegel. Če bi prag le dvignili, ne pa umaknili, bi bile izgube še manjše, izplačila najbolj izposojanih ustvarjalcev pa vseeno znatno višja. Vendar je treba
omeniti, da avtorji in prevajalci štipendije ne morejo pridobiti vsako leto, medtem ko
se lestvica najbolje izposojanih piscev in prevajalcev ne spreminja drastično, tako da
znatno nadomestilo prejmejo vsako leto.
Slovenski mehanizmi kljub temu, da jih pestijo določene težave, dosegajo svoj namen
in je zatorej sistem knjižničnega nadomestila učinkovit. Vsekakor obstaja prostor za
izboljšave – npr. razširitev sistema še na izposojo e-knjig, uvajanje novih kriterijev v izračun koeficienta za izplačilo (npr. obseg, žanr, večavtorstvo), razširitev sheme na druge vrste knjižnic. Vse od naštetega v že omenjenih predlogih in pripombah k osnutku
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu ter Pravilnika
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o izvajanju knjižničnega nadomestila predvideva tudi JAK. Poleg izboljšav nameravajo
urediti več nejasnosti ali zastarelih segmentov pravilnika, opozarjajo pa tudi na zaplet,
zaradi katerega morajo samozaposleni avtorji za prejem nadomestila izstaviti račun,
kjer so od prejetega zneska dolžni odvesti še DDV, kar pomeni, da je njihov prejemek
nižji. Hkrati predlagajo tudi spremembe v financiranju knjižničnega nadomestila, kjer
bi za shemo prejeli 25 odstotkov vseh sredstev, porabljenih za nabavo v splošnih knjiž
nicah, in ne le tistih, ki jih neposredno prispeva država. Leta 20138so vsa sredstva za nadomestilo znašala približno 560.000 evrov, splošne knjižnice pa so za nakup knjižnega
gradiva porabile 7,586 milijona evrov, kar pomeni, da sredstva za PLR predstavljajo le
7,3 odstotka denarja, porabljenega za nabavo. Če bodo predlogi JAK padli na plodna
Preglednica 4: Primerjani sistemi v številkah8
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Statistični podatki so pridobljeni iz naslednjih virov: PLR Internatinal, 2012; German Library Statistics
2010, 2011; Bibliothèques, 2007; Australian Public Library Statistical Report 2010-11, 2012; Culture and
Church, 2012; Slovenske knjižnice v številkah, 2012; Lending Rights Programs, 2012; Public Lending
Right Committee Annual Report 2010-11, 2011; Sofia-PLR, 2012; VG Wort, 2012; 7th International
Conference PLR, 2007; Diocaretz, 2008. Podatki v preglednici so iz leta 2011, zaradi primerljivosti.
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tla, bi to pomenilo več kot 70 odstotkov (za leto 2013 bi naneslo skoraj 1,9 milijona
evrov) zvišanje sredstev, namenjenih za nadomestila. Tako bi povprečno nadomestilo znašalo 896 namesto 265 evrov. Hkrati bi se s povečanjem razpoložljivih sredstev
lahko povečala tudi število in višina štipendij. Sredstva, namenjena knjižničnemu nadomestilu, se v obdobju zadnjih petih let nižajo (npr. leta 2010 so bila skoraj 32 odstotkov višja kot leta 2013). Z Zakonom o uravnoteženju javnih financ je država leta 2012
sredstva za knjižnično nadomestilo znižala za 25 odstotkov.
Iz zgornje preglednice je razvidno, da je v Sloveniji knjižnična mreža zelo dobro razvita,
založena in obiskana. Na tisoč prebivalcev se v Sloveniji na leto izposodi več knjig kot
v vseh primerjanih državah. Kljub temu pa ima Slovenija na prvi pogled med primerjanimi državami za leto 2011 glede na povprečno plačo drugo najnižje nadomestilo.9
Manj denarja prejmejo le avtorji v Nemčiji, vendar je treba omeniti, da so tam avtorji
upravičeni tudi do pokojnin. Avstralski upravičenci v resnici v obliki nadomestila prejmejo višji odstotek povprečne plače, saj se shemi PLR in ELR ne izključujeta. Za leto
2013 povprečno slovensko izplačilo nadomestila znaša 265 evrov, kar predstavlja le
še 26 odstotkov povprečne neto mesečne plače v tem letu (1007 evrov) (Minimalna
plača, 2013). V primerjavi z Dansko, kjer so leta 2010 dokapitalizirali knjižnično nadomestilo in kjer povprečni avtor prejme kar 74 odstotkov plače kot knjižnično nadomestilo, povprečni slovenski upravičenec prejeme skoraj trikrat manj. Tovrstna primerjava
je žal le okvirna, saj je ob pomanjkanju enotnih podatkov (npr. višina izplačila na eno
izposojo) težko najti dovolj skupnih točk, da bi bila primerjalna analiza zares smiselna. Navedeni podatki pa so do neke mere tudi zavajajoči, saj je z njimi zanemarjeno
dejstvo, da imajo slovenski avtorji poleg nadomestila tudi možnost prejema štipendij,
za katere je namenjeno kar 50 odstotkov vseh sredstev od knjižničnega nadomestila.
Slovenski sistem torej kljub na prvi pogled nizkim izplačilom vseeno dobro poskrbi za
avtorje, saj vpeljuje ravnotežje v sistem nadomestila in z njimi ne nagrajuje le najbolje
izposojanih avtorjev.
Sledi torej sklep, da slovenski sistem knjižničnega nadomestila deluje in je torej po
definiciji PLR International učinkovit. Sistem deluje dobro in njegovi mehanizmi so vsaj
enakovredni tujim sistemom, v določenih ozirih (avtomatizacija delovanja, nizki stroški
obratovanja, preprostost sistema) pa jih celo prekaša. Izboljšave sistema niso nujne, je
pa sistematično in pravočasno prilagajanje in optimiziranje sheme smiselno. Slovenski
sistem knjižničnega nadomestila je z vidika njegovih mehanizmov težko kritizirati.
	Ker imajo različne države različne podlage za izračunavanje nadomestil, jih je nemogoče primerjati
glede višine nadomestila na izposojo. Zato je primerjava podana na osnovi povprečne plače, saj je
sisteme glede na finančni vpliv na avtorje nemogoče primerjati po drugih kriterijih. V ozir je vzet tudi
obstoj delovnih štipendij.
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Predstavlja bistven element neposredne državne podpore področju knjige in kot tak
služi svojemu namenu – podpori avtorjev in njihovega ustvarjanja kot del kulturne
politike ter nadomestilu za prikrajšanost avtorjev za izključno pravico pri odločanju o
izposoji njihovih del. Dobrodošla izboljšava sistema pa bi bilo zagotovo tudi povečanje sredstev, ki bi jih za knjižnično nadomestilo namenila država.
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