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POVZETEK

Zakljucna projektna naloga zajema opis oblik in mOZnosti pridobivanja sredstev v
nepridobitnem zaloZnistvu. Zeli prikazati tiste dejavnike, ki odlocilno vplivajo na
pridobivanje sredstev v nepridobitnem zalozniStvu. V teoreticnem delu so predstavljene
oblike in naCini pridobivanja sredstev v nepridobitnem zaloZniStvu s poudarkom na
Studentski zalozbi in njenem financiranju kot primeru dobre prakse. V empiricnem delu
je prikazana primerjava Studentske zalozbe s sedmimi drugimi slovenskimi zalozbarni
razlicnih organizacijskih struktur, ki je bila opravljena na podlagi anketnega vprasalnika
z namenom prikazati raznovrstne nacine pridobivanja sredstev v razlicnih
organizacij skih strukturah.
Kijucne besede: nepridobitne organizacije, nepridobitno zaloznistvo, viri sredstev,
Studentska zalozba, nacini pridobivanja sredstev

SUMMARY

The purpose of this final project work was to describe the methods of acquiring and
managing financial resources for a non-profitable desktop publishing. The aim was to
research all the possibilities and alternatives of raising funds. The theoretical part
describes both conventional and alternative methods with special focus on student's
publishing house (Studentska zalozba) as a good example of fund raising. The empirical
part shows the comparison of mentioned student's publishing house with seven other
commercial publishing houses with different internal organizational structures. This
comparison is based upon a survey with aim of showing diverse ways of financial
resources.
Key words: non-profit organizations, non-profit publishing, sources of founds, Student
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1

UVOD

Slovenci imamo specificen odnos do knjige. Tiskana beseda je bila magnet, ki je
povezala Ijudi v narod, ki se imenuje Slovenci. Postala je ena od najsvetlej~ih stvari v
zavesti naroda (Primoz Trubar, 1550, prva slovenska knjiga). V nasprotju z narodi,
katerih identiteta se ni oblikovala na osnovi literature, je v zaloznistvu odpadla
gospodarska komponenta, ostala pa je Ie kultura.
V letosnjem letu bo Ljubljana postaia svetovna prestolnica knjige 2010 po izboru
Unesca. Ta Iaskavi naslov, ki ne prinasa zgolj bogate finanene podpore mestu za
izvedbo programa, pac pa tudi veeje zanimanje za knjige, si je Ljubljana zagotovila v
izjemno ugledni konkurenci, saj so se za organizacijo potegovala mesta, kot so Dunaj,
Lizbona, Riga, Sankt Peterburg, Wellington in Guadalajare. Ta celoletni dogodek bo
izjemo pomemben tudi zaradi premikov v slovenskem zalozni~tvu, saj bo pri~10 do
sprememb tako v financnem in organizacijskem kot tudi kakovostnem smislu.
Raznovrstne literarne manifestacije bodo s promocijo in vecjo dostopnostjo knjige kot
dobrine poskrbele za dvig jezikovne zavesti in bralne kulture, domacim zaloinikom pa
bodo ponudile izvrstno priloinost za predstavitve lastnih knjiZnih programov in sirjenje
mreze njihovih kupcevlbralcev.
Pri nas obstaja vee srednje velikih in manjsih zalozb, ki prakticno zivotarijo in s
prodajo svojih knjig komaj pokrijejo stroske produkcije. Te zalozbe obicajno niso
uspesne pri prijavah na programske in projektne razpise, zato so primorane v iskanje in
zagotavljanje vedno novih financnih virov, ki jim omogocajo obstoj. Na drugi strani pa
je seveda tudi nekaj takih, ki z na razpisih pridobljenimi sredstvi pokrijejo velik
odstotek stroskov vsakoletnega knjiinega programa od odkupa pravic do natisa v
tiskarni.
Namen te zakljuene projektne naloge je prikazati vire financiranja v nepridobitnem
zaloinistvu, jih preuciti in analizirati. Cilj je skozi obravnavo prikazati, kateri dejavniki
so bolj in kateri manj pomembni pri pridobivanju sredstev v posameznih zalozbah. Z
anketnim vprasalnikom sem pridobila podatke 0 strukturi virov financiranja, 0 knjizni
produkciji, obenem pa sem zaobjela razlicne obI ike organizacij in jih med seboj
primeIjala. Vsebina zakljucne naloge je razdeljena na vee sklopov. Na zacetku sem
opredelila znacilnosti nepridobitnega sektorja, nato sem podrobno predstavila segment
nepridobitnega zaloznistva, razlicne vire financiranja in poti za pridobivanje dodatnih
sredstev. Kot primer dobre prakse sem izpostavila in natancneje opisala Studentsko
zalozbo, sledi pa analiza, spisana na podlagi anketnega vprasalnika, in primerjava s se
sedmimi drugimi slovenskimi zalozbami.
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NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE

Zasebne nepridobitne organizacije obstajajo in delujejo predvsem kot odgovor na
neuspesno komunikacijo med trgom in drZavo. Zaradi vse vecjega stevila razlicnih
organizacij so te oznacene tudi z razlicnimi imeni, na primer kot nevladne, prostovoljne,
neprofitne, neodvisne, nepridobitne, civilnodruzbene, neobdavcene, kot tretji sektor in
podobno.
V grobem nepridobitne organizacije delimo na jayne nepridobitne organizacije, ki
so ustanovljene s strani drzave, delujejo pa za potrebe javnega interesa. Dostopne so
vsem drzavljanom pod enakimi pogoji. Njihovo delovanje poteka bolj ali manj v okviru
javnih nepridobitnih organizacij. Drugi del pa sestavljajo zasebne nepridobitne
organizacije, ustanovljene s strani zasebnih financnih in pravnih oseb, ki delujejo tako v
javnem kot tudi v skupnem interesu. Nepridobitne organizacije zajemajo javno upravo,
solstvo, zdravstvo, drustva, sport, socialo, kulturo, politiko, izobraZevanje itd. Pogojno
pa v predlagano shemo spada se tretja skupina nepridobitnih organizacij, ki jo Holloway
(2001, 13) poimenuje pretvarjalci (»pretenders«) oz. organizacije za zasebno korist. V
rnnogih drZavah se poraja cinicen odnos do civilnodruZbenega sektorja in njegovih
zahtev, za kar pa je vecinoma kriv mocan porast »pretvarjalskih organizacij«. Nekatere
so v svojih zacetkih delovale v splosno korist, vendar so se scasoma izrodile v sredstvo
za zaposlovanje in ustvarjanje dobicka za svoje ustanovitelje. Glede na to, v Cigavo
korist delujejo ti pretvarjalci, pa 10Cimo:
GONGOs: predstavljajo se kot neodvisne, v resnici pa gre za organizacije, ki
so organizirane (oz. pod vplivom) s strani vlade (»govermental-organised
NGOs«);
BONGOs: nanasajo se na nepridobitne organizacije pod vplivom ekonomije
(»busines owned NGOs«), predstavljajo pa nevarnost za tista podjetja, ki imajo
pristen, k javnemu blagru naravnan duh ter prispevajo k razvoju in
demokraticnemu vladanju;
DONGOs: nanasajo se na nepridobitne organizacije, ki delujejo po direktivah
donatorjev (»donorowned NGOs«). V tern primeru donatorji obicajno
ustanovijo nepridobitno organizacijo za izvedbo svojih lastnih programov, ne
da bi morali poiskati in se 0 tern pogajati z neodvisno nepridobitno
organizacijo. Podoben je tudi primer, kadar donator najame voljno in
ustrezljivo nepridobitno organizacijo, ki se s pogodbo zaveze za izpolnjevanje
donatorjevih zamisli.
Zaradi velikega obsega izpostavljene problematike bo predmet obravnave v
projektni nalogi osredotocen predvsem na zasebne nepridobitne organizacije.
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Organizacija opravlja svojo dejavnost z doloeenimi cilji in pray temeljni cilji
poslovanja posarnezne organizacije so tisto, kar omogoca razlikovanje organizacij ter
njihovo delitev na podjetja oz. gospodarske druZbe, katerih temeljni cilj poslovanja je
dobieek. Pri nepridobitnih organizacijah pa ni nujno, da je temeljni cilj delovanja
pridobitna dejavnost. Temeljni cilji delovanja praviloma niso ekonomski rezultati,
temvec izpolnjevanje dolocenega poslanstva organizacije. Ti cilji pa so odvisni od zvrsti
nepridobitne organizacije. Organizacije, ki delujejo v javnem kakor tudi v skupnem
interesu in je pray to njihov temeljni cilj obstoja in delovanja, so nepridobitne
organizacije. Smisel obstoja nepridobitnih organizacij je delovanje v splosnem
druZbenem interesu. V splosnem druzbenem interesu so vsa tista ravnanja, katerih
rezultati (do brine, storitve) koristijo vsem, ne glede na to, ali so sposobni in voljni pri
njih sodelovati ali ne (Monnier in Thiry 1997, 324). Tako lahko splosni druZbeni interes
opredelimo kot javni interes.
Kolarie (K-olarie, Cmak Meglic in Vojnovic 2002, 25), denimo, pod poglavjem 0
zasebnih nepridobitnih organizacijah povzema Abraharnsovo delitev sodobne druzbe na
sfero trga, sfero drzave in sfero skupnosti. Blaginja posarneznika naj bi bila odvisna od
obsega in stevila povezav, ki mujih uspe vzpostaviti s temi tremi sferami. Dejstvo paje,
da za vsako od naStetih sfer veljajo pray posebni naeini in instrumenti, preko katerih se
zagotavljajo sredstva (v primeru trga je to denar, instrument drzave je moe, skupnosti pa
solidarnost).
Nepridobitne organizacije lahko ustvmjajo dobicek, vendar ga ne smejo izplaeevati
lastnikom ali svojim zaposlenim, zato ga vlagajo v lastno dejavnost. Pray to
nerazdeljevanje dobicka pa jim lahko prinese vrsto davenih ugodnosti. Pri nepridobitnih
organizacijah je obdavcen sarno del dobieka, ki je dosezen s pridobitno dejavnostjo, za
razliko od pridobitnih organizacij, ~er je obdavcen dobicek, ugotovljen v davcnem
izkazu uspeha. Razliene so tudi obdavcitve plae, pri katerih nepridobitne organizacije
dobijo povracila v zvezi z delom, prehrano, prevozom ipd. V sklopu davene olajsave
imajo nepridobitne organizacije neobdavcen del dobieka iz pridobitne dejavnosti in
neobdavcene place, pridobitne organizacije pa so upravieene do davcnih olajsav sarno
za prva leta zaposlovanja invalidov ali v primeru, ko se sedez tovrstne organizacije
nahaja na demografsko ogrozenem podrocju (Kunsek 2008).
Tako kot pri pojmovanju tovrstnih organizacij, se pojavi teZava tudi pri
raznovrstnosti zasebnih nepridobitnih organizacij. Delimo jih lahko na dye temeljni
skupini: na skupino tistih, ki jim je formalno-pravno priznan status delovanja v javnem
interesu, in na skupino tistih, ki delujejo v skupnem interesu svojih elanov (Kolaric,
Cmak Meglie in Vojnovie 2002, 26).
Obseg in ekonomska pomembnost nepridobitnega sektorja se razlikuje od drZave
do drzave zaradi vee razlogov.
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Ameriski znanstveniki so veliko uspesneje sprejeli »tre1ji sektor« kot avtonomni
organizacijski prostor, kakor njihovi evropski kolegi. Malo evropskih drzav je
upostevalo nepridobitne organizacije v svojih narodnogospodarskih racunih in
statistikah kot loceno kategorijo. »Kljub svoji pomembnosti, tako z vidika ekonomskega
prispevka kot tudi z vidika resevanja problemov brezposelnosti, pa je sele v zadnjem
casu uradna statistika v nekaterih drzavah (Italija, Francija, Velika Britanija, Nemcija
itd.) zaeela spremljati tudi prihodke, stevilo zaposlenih in njihove place, stem paje tudi
ne nek naein legalizirala neformalno ekonomijo.« (Kolarie, Croak Meglic in Vojnovic
2002,36)
V Sloveniji po raziskavi 0 frnancnem polozaju, ki jo je opravila Croak Megliceva v
letu 2007, me, da je ne glede na porast nepridobitnih organizacij njihova realna
vrednost skupnih prihodkov ostala enaka.

2.1

Razlogi za obstoj in ustanavljanje

V zvezi z obstojem in razlogi za ustanavljanje nepridobitnih organizacij obstaja vee
teorij ekonomistov. James v uvodnem poglavju svoje studije (James 1989) ugotavlja, da
zasebne nepridobitne organizacije nastajajo takrat, ko javne organizacije ne pokrijejo
zadostnega obsega dobrin in storitev, in tam, kjer so potrebe razlicne tako po nacionalni
ali verski pripadnosti, izobrazbi, dohodkih, starosti in drugih znacilnostih populacije.
Bolj kot je neka skupnost heterogena, vecje so razlike v zahtevah in stem posledieno
tudi veeja stopnja nezadovoljstva nad javno produkcijo dobrin in storitev. Heterogenost
potreb oziroma zahtev je po njegovem rnnenju tisti dejavnik, ki doloca velikost javnega
sektorja.
Naslednja teorija temelji na ideji 0 nezmoznosti vzpostavitve pogodbenih odnosov.
Po rnnenju Hansmanna (1987, 29-33) je mogoce zasebne nepridobitne organizacije
najti tam, kjer navadni pogodbeni mehanizmi uporabnikom ne zagotavljajo razmer, ki
so enakovredne razmeram, ki jih imajo producenti, oziroma ko uporabniki nimajo
dovolj informacij za evalvacijo kvalitete in kvantitete produkta ter morajo zato zaupati
temu, kar se jim ponuja. Pojavi se tako imenovana asimetrienost informacij in v takih
razmerah je uporabnik bolj pripravljen zaupati nepridobitni organizaciji kakor zasebni
organizaciji, v kateri prevlada teznja po maksimiranju dobicka in ne kakovosti.
Vrednote in preprieanja v nepridobitnih organizacijah naj bi to omogocile bolj kot
pridobitni sektor ali drzava.
Tretja teorija sloni na predpostavki, da zelijo potrosniki imeti kontrolo nad
organizacijo, ki jih oskrbuje s kaksno storitvijo ali zanje izvaja kampanjo. Tej teoriji
ustrezajo organizacije, ki temeljijo na clanstvu (Kolaric, Croak Meglic in Vojnovic
2002,34).
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Razlogi za obstoj nepridobitnih organizacij pa so tudi davene olajsave. Konkurenca
med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami na nekaterih podrocjih poteka dlje
easa, zato davcne olajsave, ki so jih slednje delezne, predstavljajo konkurencno
prednost. Zakon 0 davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v 9. elenu doloea
oprostitev davka za zavode, drustva, ustanove in druge zavezance, ki so s posebnim
zakonom ustanovljeni za opravijanje nepridobitne dejavnosti in dejansko poslujejo
skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Ne glede na to pa morajo od svoje
pridobitne dejavnosti plaeati davek. Novembra leta 2007 je minister za finance
podrobneje opredelil (na podlagi eetrtega odstavka 9. elena in 76. elena ZDDPO-2)
pridobitno oziroma nepridobitno dejavnost za izvajanje te oprostitve v Pravilniku 0
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki nataneno navaja, kaj se steje za
pridobitno ali nepridobitno dejavnost.
Pojav zasebnih nepridobitnih organizacij je predvsem odgovor na neuspesno
komunikacijo med trgom in drzavo. Zasebne nepridobitne organizacije producirajo tiste
storitve in dobrine, ki jih zelijo Ie posamezni deli populacije, v nasprotju z javnimi
nepridobitnimi organizacijami, ki zadovoljujejo zahteve povpreenega odjemalca.
Ponavadi se oblikujejo sele v skladu potrebami odjemalcev.

2.2

Oblike nepridobitnih organizacij

Iz imena nepridobitne organizacije ni vedno razvidno, katero pravno-statusno
obliko ima. V nadaljevanju bomo opredelili kljuene oblike:
1.

2.

Drustvo
je samostojno in nepridobitno zdruienje, ki ga ustanoviteljice
oziroma ustanovitelj i, skladno z Zakonom 0 drustvih (ZDru-I), ustanovij 0
zaradi uresnieevanja skupnih interesov. Je pravna oseba zasebnega prava. Je
prostovoljno, samostojno, nepridobitno zdruienje fizicnih oseb, ki se
zdruZujejo zaradi skupno doloeenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in
v skladu z Zakonom 0 drustvih. Drustvo se ne sme ustanoviti oziroma ne sme
opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izkljucne dejavnosti. Ustanovi se
lahko v skladu s posebnimi predpisi podeli status drustva, ki deluje v javnem
interesu, ee njeno delovanje presega interese njihovih clanov (Tavear 2005,
218). Drustvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fiziene osebe
oziroma pravne osebe (ZD). Na splosno poznajo drzave zelo malo
organizacijskih oblik nepridobitnih organizacij, vse pa poznajo drustva.
Ustanova - je pravna oseba zasebnega prava. Ustanova je za dolocen namen
vezano premozenje. Ustanova ne sme biti ustanovljena za zasebni namen, pac
pa za splosno koristni del in dobrodelnost (ustanove, namenjene znanosti,
sportu, kulturi, izobraZevanju, zdravstvu, varstvu okolja, in ustanove,
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3.

4.

2.3

namenJene pomoCi potrebnim osebam). Ustanove so zasebne neelanske
organizacije, ustanovljene zato, da sluZijo trajnemu, splosno koristnemu ali
dobrodelnemu namenu. Prihodki ustanove se po Zakonu 0 ustanovah (ZU)
uporabljajo Ie za izvajanje namena ustanove in za njeno poslovanje. V okvire
ustanov sodijo tudi fundacije, to ime pa lahko v nazivu (firmi) uporabljajo
pravne osebe, ki so ustanovljene za splosno koristne ali dobrodelne namene in
tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost. Tudi ustanova ima lahko v imenu
besedo fundacija, ee ima ob tern se besedo ustanova. Beseda ustanova v tern
primeru pojasni njen status, beseda fundacija pa se posebej poudari njen
nepridobitni znaeaj (TavCar 2005, 219).
Zasebni zavodi - delujejo v vzgoji in izobraievanju, znanosti, kulturi, sportu,
zdravstvu, socialnem varstvu, otroskem varstvu, invalidskem varstvu,
socialnem zavarovanju ali drugih dejavnostih, pri katerih cilj opravljanja
dejavnosti ni pridobivanje dobieka. Ce zavod ustanovijo zasebne pravne ali
fizicne osebe in v ustanovnem aktu opredelijo nepridobitno delovanje, jih
lahko uvrseamo med zasebne nepridobitne organizacije (Koiaric, Croak Meglic
in Vojnovic 2002, 115). Statusna vprasanja 0 zasebnih zavodih ureja Zakon 0
zavodih (ZZ). Tujina zasebnih zavodov ne pozna, pri nas pa v praksi zaradi
nejasnih zakonskih do loeb povzrocajo veliko nejasnosti.
Zadruge tudi delujejo na nepridobitnih osnovah, a se obicajno ne uvrseajo
med oblike nepridobitnih organizacij, ker opravljajo storitve v korist trinih
proizvajalcev, ki so pridobitno naravnani (enote). Zadruga je organizacija
vnaprej nedolocenega stevila elanov, ki ima namen pospesevati gospodarske
koristi in razvijati gospodarske ali drnZbene dejavnosti svojih clanov, ter
temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem
sodelovanju in upravljanju clanov (ZZad). Ustanovitelji so lahko pravne osebe
oziroma poslovno sposobne fizicne osebe. Zadrugo lahko ustanovijo najmanj
trije ustanovitelji. Obvezni sestavni del tega akta so zadruina pravila, za katera
Zakon 0 zadrugah predpisuje, katera vprasanja morajo obvezno urejati. Z
vpisom akta 0 ustanovitvi v sodni register pridobi zadruga pravno in poslovno
sposobnost. Zadruga lahko vodi svoje dejavnosti tudi preko odvisne druzbe.
Drugim oblikam nepridobitnih organizacij so zadruge podobne v tern, da
delujejo nepridobitno in imajo element prostovoljne participacije.

Dejavnost nepridohitnih organizacij

V Sloveniji tradicija nepridobitnih organizacij sega dalec v preteklost, izrazitejsa pa
je v zadnjih dveh desetletjih. Obsegala je narodnobuditeljska gibanja in drustva,
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pomembno vlogo je imelo zadruZnistvo (kmecko), kasneje delavstvo, delavska
izobraievalna drustva, cerkev z mnogimi socialnimi in izobraievalnimi dejavnostmi.
Kasneje so nastala strokovna in poklicna zdruzenja ter slednjic sindikati (Tavcar 2005,
27). Brez dvoma pa na danasnji razvoj zasebnih nepridobitnih organizacij v Sloveniji
vplivajo ne Ie velike druzbene spremembe po letu 1989, temvec tudi njihov razvoj v
obdobju socializma (Kolaric, Cmak Meglic in Vojnovic 2002, 99). Slovenija kot post
socialisticna drzava spada v skupino drzav, kjer se je izoblikoval poseben tip sistema
blagajne (drzavno-socialisticni sistem blagajne). Znacilnost tega sistema je, da ima
drzava dominantno vlogo, saj je lastnik, financer in nadzornik vseh institucij in
organizacij, ki izvajajo socialne storitve in zagotavljajo denarna nadomestila
posameznikom.
V obdobju socializmaje dejavnost nepridobitnih organizacij upadla in sele sredi 90.
let, v obdobju po osamosvojitvi, se je zgodil naslednji vecji razmah. Po podatkih, ki jih
navaja Tavcar (2005, 28), je leta 2000 v Sloveniji delovalo priblifuo 10.500
nepridobitnih organizacij; v vecini so bila to drustva. Potrebno je omeniti, daje bilo leta
1996 v drustvih zaposlenih 2930 oseb, kar je 0,4 % vseh zaposlenih v Sloveniji. Redno
zaposleni skupaj s prostovoljci ustrezajo 0,37 % vseh zaposlenih v Sloveniji (Kolaric,
Cmak Meglic in Vojnovic 2002, 117), po mednarodnih raziskavah pa je ta odstotek
povprecno 4,9 %. Najvecji nepridobitni sektor je v ZDA tamje v njem zaposlenih kar
6,9 % vseh delavcev (Tavcar 2005, 28).
V letu 2008 so po podatkih letnega porocila AJPES-a (2009) najvecji del
nepridobitnih organizacij predstavljali sindikati s kar 63 %, drugi najvecji delez so
predstavljali zasebni zavodi s 27 %, sledijo jim ustanove s 3,5 %, politicne stranke z
1,1 %, verske skupnosti z 0,5 % in druge nepridobitne organizacije (zbomice, skupnosti
stanovalcev, skladi za izobraievanje delavcev pri samostojnih podjetnikih ipd.) s 4,5 %.

2.4

Zna~iInosti

sektorja

Posebno obravnavo zasluzi vecstranska narava teh organizacij oz. njihova
multifunkcionalnost. To pomeni, da nepridobitne organizacije za razliko od podjetij in
drzavnih ustanov niso dolocene za uresnicitev vnaprej opredeljene primarne funkcije,
temvec jih oznacuje zmes funkcij. Pri tem opravljajo posamezne organizacije, kot so
sportna drustva, mednarodne organizacije za pomoc ali denimo organizacije za
izvajanje razlicnih socialnih storitev, razlicne druzbene funkcije. Zaradi njihove
multifunkcionalnosti pa se stem tudi priblizujejo ostalim sektorjem. Pri zagotavljanju
razlicnih storitev, ob izvajanju ekonomskih funkcij, sodelujejo, ceprav v razlicnem
obsegu, v sektorju trga. Pri izvajanju funkcije izpostavljanja in posredovanja interesov
nastopajo obenem tudi kot politicni akterji, ki posegajo v sektor drzave. Ob tem pa
zaradi svoje vpetosti v lokalno okolje oz. clanske narave organizacij velikokrat
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opravljajo tudi funkcijo socialne integracije in socializacije. Pray zaradi te
multifunkcionalnosti lahko nepridobitne organizacije posredujejo med razli~nimi
sferami drufbe. Zaradi svoje specifi~ne multifunkcionalnosti pa so nepridobitne
organizacije zanimive tako za drzavljane kot tudi za drzavo, ~eprav oboji zasledujejo
povsem razlicne cilje. Kljub svoji neznanski raznolikosti pa imajo naslednje skupne
zna~ilnosti (Kolaric, Cmak Megli~ in Vojnovi~ 2002, 6):
so zasebne, kar pomeni, da so institucionalno lo~ene od drzave oziroma da so
njihovi ustanoviteljillastniki zasebne fizicne in pravne osebe;
so nepridobitne, kar pomeni, da je osnovni smisel njihovega obstoja de10vanje
v splosne druzbeno koristne namene;
so organizacije: imajo izoblikovano osnovno organizacijsko strukturo in
pravila, ki veljajo za vse, ki so vanje vklju~eni;
so prostovoljne: to pomeni, da clanstvo v njih ni zakonsko obvezno, pritegnejo
pa vecji ali manjsi casovni ali denarni vlozek volonterjev.
Salamon in Anheier (1997, 33-34) dolocita naslednje znacilnosti nepridobitnih
organlzaclJ:
so fonnalno organizirane: unaJo dolocene strukture in pravila za svoje
delovanje, ne glede na to, ali so fonnalno registrirane ali ne. To pomeni, da ta
definicija vkljucuje tako registrirane kot tudi neregistrirane organizacije.
Pomembno je, da imajo doloceno organizacijsko stalnost, kot denimo clanstvo,
redne sestanke, dolocena pravila za sprejemanje odloeitev itd. Zavoljo tega
spontane, za casovno omejene projekte ustanovljene skupine sicer predstavljajo
pomemben in re1evanten drufbeni fenomen, vendar znotraj tega pristopa niso
razumljene kot nepridobitne organizacije;
so zasebne: pomeni, da te organizacije niso del drzavnega aparata, pa ceprav
dobivajo finaneno podporo s strani drzave;
so nepridobitne: te organizacije v prvi vrsti ruso pridobitno usmeIjene in
dobicka ne razdeljujejo med svoje elane. Organizacije civilne druzbe sicer pri
svojem poslovanju lahko ustvarijo dobicek, vendar morajo vsak tovrsten visek
ponovno vloziti v osnovno dejavnost; kriterij zlasti ucinkovito razlikuje te
organizacije od pridobitnih organizacij;
so avtonomno vodene: pomeni, da imajo lastne mehanizme sprejemanja
odlocitev ter da lahko samostojno delujejo brez nadrejenih organov - sposobne
so samonadzora svojih dejavnostih;
so prostovoljne: clanstvo v njih ni obvezno ali kako drugace prisilno, hkrati pa
organizacije obicajno vkljucujejo prostovoljno delo.
Temeljna znacilnost je torej nepridobitnost organizacije.
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Obseg in lastnosti nepridobitnega sektorja so odvisne od tipa socialne drzave
(Pravno-infonnacijski center nevladnih organizacij 2009).

10

3

SREDSTVA V NEPRIDOBITNEM ZALOZNISTVU

V zadnjih nekaj letih med nepridobitnimi organizacijami prevladuje doktrina
stabilnega financiranja. Gre za stratesko naertovanje pridobivanja financnih sredstev, ki
naj bi organizaciji zagotavljalo neodvisno delovanje in razvoj. V nepridobitnem sektorju
se stabilnost nanasa na stopnjo, do katere se delovanje in ueinek projektov in programov
organizacij ohranjata tudi po prenehanju pogodbe enega ali vee financerjev.
Zagovorniki te doktrine zato poudarjajo pomen lastnih virov prihodkov - prodaja
izdelkov, storitev, elanarine ipd. (Zavod SCCA~Ljubljana 2001).
Slovensko knjizno zaloznistvo je sooeeno z visokimi rezijskimi in prodajnimi
stroski. Zalozniki so v 90. letih poskusili poveeati svoje prihodke z vedno vecjim
stevilom novih izvodov. Ta proces je dodatno spodbujalo dejstvo, da se je knjizni trg s
padcem socializma v celoti liberaliziral, uvedba novih, digitalnih tiskarskih tehnologij in
osebnih raeunalnikov pa je revolucionarno poenostavila in pocenila fizicno proizvodnjo
knjig. ~tevilo letno izdanih naslovov se je tako podvojilo, z 2.000 leta 1990 na 4.000
leta 2000 (Blatnik idr. 2005, 26), v letu 2007 pa celo na 5.129 in se narasea (Statisticni
urad Republike Slovenije 2007). Zaradi majhnih naklad so donosi na knjigo manjsi in
zalozniki se resujejo stem, da izdajajo vee naslovov. Dalee najdrafji del tiskarskega
po stopka je priprava tiskarskega stroja, izdelava posameznih izvodov knjige pa potem ni
bistveno drafja od papirja, na katerem so ti natisnjeni. Seveda pa mora vsak tiskar
kupcem svojih uslug zaracunati vse stroske - to pa najlafje stori tako, da stroske
priprave stroja razdeli med stevilo natisnjenih knjig in jih pristeje k strosku izdelave
posameznega izvoda. Prihodkovno neugodna slika stanja v slovenskem knjifuem
zaloznistvu se se dodatno poslabSa, ce ob tern upostevarno tudi stroske, ki jih imajo
slovenski zalozniki s prodajo svojih knjig. Zaradi nizkih naklad in razvejanih prodajnih
poti poslujejo slovenski zalozniki z visjimi nabavnimi in prodajnimi stroski kot vecina
njihovih kolegov v Evropi (Kovac 2006, 99).
Zalozniki so se ujeli v zacaran krog: upadanje prodaje jim niza naklade, vedno nizje
naklade viSajo delez nabavnih stroskov znotraj maloprodajne cene, kar jih sili v
dvigovanje cen in intenziviranje prodajnih aktivnosti. Te lahko, ce niso uCinkovite,
povzrocijo povisanje stroskov dela in zmanjsanje zaslufka.
V kontekstu najsplosnejsih pogojev delovanja in notranjega organiziranja knjifuih
trgov velja omeniti se en dejavnik, namrec informacijski sistem »Knjige na trgu«, ki
precej prispeva k vecji ueinkovitosti delovanja knjiznih trgov in ki je danes nujen zlasti
tam, kjer je knjizna produkcija obsefua in razprsena, nenazadnje pa ga narekuje ze sam
duh »informacijske dobe«. V tern sistemu so dostopni celoviti podatki 0 knjizni
produkciji, ne zgolj bibliografski, temvee tudi vsebinski in promocijski, kar pomeni, da
gre za podatke, ki so pomembni tako za profesionalce v zaloznistvu kot tudi za
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potencialne kupee knjig (Grile 2006). Slovenijaje ena izmed redkih razvitih ddav, ki ne
premore tovrstnega sistema.
V Sloveniji obstajajo tri vrste zaloznikov. Prvi so komereialni zalozniki, ki stroske
infrastrukture krijejo iz komereialne prodaje. Druga kategorija so javni zavodi, ki
zaloZniStvo izvajajo kot sekundarno dejavnost in jim neprogramske stroske krije
neposredno drzava. Tretja kategorija so zasebne zalozbe, ki izdajajo predvsem literaturo
v javnem interesu, ki navadno nima komereialnega poteneiala, je pa nujna, ce hocemo
ostati v stiku s svetovnimi knjizno-zalozniskimi trendi. Te zalozbe imajo najslabSe
pogoje dela, saj subvencije pokrivajo zgolj del njihovih programskih stroskov.

3.1

Vrste in viri sredstev

Viri financiranja so lahko drzavni proraeun In proracuni obein, clanarine in
prispevki clanov, sponzorstva, darila in prostovoljni prispevki ter kreditiranje. Sredstva
javnih finane v nepridobitnem zaloznistvu pridobivajo bodisi neposredno v obliki
transferjev drzave ali lokalne skupnosti in iz raznih drzavnih skladov bodisi posredno
kot davcne in druge zakonske olajsave. Po anketi, na kateri sloni moja zakljucna naloga,
ta delez drzavne podpore znaSa 33 %. Ministrstvo za kulturo ze nekaj let subvencionira
knjiZne programe nepridobitnih zalozb po prineipu sofinaneiranja posameznih knjiznih
zbirk.
Sredstva, ki so za delovanje nepridobitnega zaloznistva pridobljena iz javnih virov,
ne zadovoljujejo potreb normalnega delovanja. Zato je velikega pomena pridobivanje
sredstev nejavnih virov za izvajanje dejavnosti jayne slu.zbe. Nejavni viri so tisti viri. ki
niso neposredno pridobljeni iz sredstev javnih finane. To so 1. i. lastni prihodki
(prihodki od prodaje knjig), prihodki od sponzorjev, donacij, clanarin. Tako lahko iz
kolaea na sliki 3.1 razberemo, da najvecji vir financiranja (58 %) v nepridobitnem
zaloznistvu predstavljajo komereialne dejavnosti (prodaja knjig).
Struktura virov vpliva na poslanstvo in identiteto nepridobitnega zaloznistva. Pri
odlocanju 0 strukturi virov morajo organizacije oeeniti, koliksni bodo eiljni delezi
posameznih vrst financiranja glede na njihovo naravnanost in poslanstvo. Po podatkih,
zbranih z anketnim vprasalnikom (glej sliko 3.1), prevladuje v nepridobitnem
zaloZnistvu mesani tip financiranja, kar jim zmanjsuje tveganje za obstanek.
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Stika 3.1

Struktura sredstev glede na vire financiranja

• Evropski skladi
BII o-ugo
4%
4%
C Ctanarine
2%

• o-zavna sredstva
32%

CJ Zasebne donacije
0%

3.2

Management sodelavcev v nepridobitnem zaloznistvu

Pri nepridobitnih organizacijah so najpomembnejsa temeljna zmoznost primemo
usposobljeni in za vizijo nepridobitne organizacije zavzeti sodelavci, ki imajo obcutek
za interes udelezencev v menjalnih razmerjih in znanja za ustvarjalno sodelovanje z
njimi (Tavcar 2005, 277). V nepridobitnem zalozrustvu je malo Ijudi redno zaposlenih,
tisti, ki pa so, pa skrbijo tako za urednikovanje zahtevnih del in njihovo izdajo kot tudi
za pisanje clankov, skladiscenje knjig in njihovo distribucijo. Pomemben del
slovenskega dru.zboslovnega nekomercialnega zaloznistva torej sloni zgolj na nekaj
Ijudeh, ki dejansko operativno vodijo te zalozbe.
Nacrtovanje potreb po sodelavcih, bodisi iz okolja bodisi usposobljenih znotraj
organizacije, je bistvena sestavina nacrtovanja vseh razseznosti politike organizacije.
RazpoloZljivi sodelavci so ena od temeljnih omejitev, s katerimi racuna management.
Zlasti na strokovni in na poslovodni ravni je precej delokrogov in sodelavcev, ki zaradi
izjemnosti in koristnosti pomembno vplivajo na dejavnosti in usmeritve organizacije.
Uspesnost in obstoj mnogih organizacij temelji na sposobnih in motiviranih
posameznikih (Biloslavo 2006, 269).
Na Slovenskem obstaja zgolj pescica zalozb, ki omogocajo delavna mesta za
profesionalne urednike za posamezne zvrsti knjifue produkcije (kot na primer zalozba
Studia Humanitatis, ki je po svoji programski usmeritvi blizu zahodnim strokovnim ali
akademskim zalozbam), pac pa uredniska dela najpogosteje opravljajo honorami
zunanji sodelavci, najeti za posamezne projekte, za programski izbor pa skrbijo posebni
uredniski odbori, pogosto sestavljeni iz zunanjih strokovnjakov. Urednikovanje zato
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velja pri nas za nerazvit poklic, ljudi, ki se profesionalno ukvarjajo z urejanjem knjig,
naj po Kovaeevem (2005, 158) mnenju ne bi bilo vee kot sto.
Majhnost slovenskega knjiznega trga se odraZa v fizienem obsegu knjizne
produkcije v primerjavi s stevilnimi drugimi evropskimi drfavarni in ima za posledico
manjsi pretok znanja in manjso kolicino ustrezne strokovne literature. Zlasti je treba
izpostaviti, da znotraj slovenskega knjimega zaloznistva ni ljudi, ki bi na uredniSki
ravni prevzemali odgovornost za prograrnsko-finanene odloCitve. Uredniski poklic se v
Sloveniji po Kovaeevem (2005, 159) mnenju hierarhicno ni strukturiral zato, ker »pri
nas nikoli ni bilo prograrnskih urednikov, ki bi za uspesnost svojih knjig prevzemali
odgovornost tudi v financnem smislu«. Ocitno pa je, da tudi razmere na slovenskem
trgu takega nefleksibilnega obnasanja niso zaznale in ustrezno sankcionirale. Pray
odsotnost ljudi, ki bi v slovenskem zalomistvu »kreirali posarnezne knjizne prograrnske
linije« in zanje posebno prevzemali vsebinsko in financno odgovornost, je kljucna za
razumevanje zalozniskega vrednostnega sistema. Vse opisano ocitno kaZe tudi na
stevilne notranje ovire pri razvoju slovenskega knjiznega zaloznistva kot trZne
dejavnosti.

3.3

Pridobivanje sredstev

Zaradi nastalih razmer (svetovne gospodarske krize) in krize vrednot se druZbena
odgovornost podjetji postavlja vedno bolj v ospredje. Podjetja se vse bolj zavedajo
svoje vloge v skupnosti in pomena svojega aktivnega vlaganja v okolje. Pri tern pa
lahko pomembno vlogo odigrajo tudi nepridobitne organizacije (vkljucno z
nepridobitnim zaloznistvom), ki lahko v partnerstvu s podjetji izvedejo stevilne
pomembne projekte za skupnost. Za dolgorocno partnerstvo in dobre projekte je
kljucnega pomena sarno sodelovanje, partnerstvo med podjetjem in nepridobitno
organizacijo. Za zalomike pa je zdaj pravi cas za vzpostavitev tovrstnih stikov, kajti
Ljubljanaje bila izbrana za svetovno prestolnico knjige 2010. Z dobro promocijo svojih
knjig lahko dosezejo vee kot sarno prepoznavnost lastne blagovne znamke.
Zasicenost trga in kapitalizem sta pripeljala do tega, da so zahteve in pricakovanja
javnosti po kakovostnem in odgovornem delovanju vecje. Zaloznistvo, ki zeli
ucinkovito izpolnjevati svoje cilje, mora nuditi dobre knjige, tako oblikovno
(prepoznavno podobo zbirke) kot tudi vsebinsko (dober prevod in lektura). Istocasno pa
mora svojim donatorjem pokazati strokovnost in transparentnost, racionalno upravljanje
s sredstvi.
Podrocje knjige v javnem interesu je bilo dolgo marginalizirano in prihaja trenutek
resnice. Ali ga bo drzava kot enega glavnih stebrov intelektualne rasti primerno zaScitila
ali pa ga bo prepustila neskoncni poljubnosti in banalizaciji (Blatnik idr. 2007, 105).
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3.4

Ustanove in skladi kot posredniki in usmerjevalci sredstev

Osnovna dejavnost ustanov in skladov je izvajanje nalog posrednistva med
financerji in porabniki sredstev. Usmerjajo in zbirajo sredstva, tako javna kot zasebna,
ter upravljajo s premozenjem. Nudijo porostva in druge oblike vzpodbud, promovirajo
projekte, nudijo strokovno pomoc, lahko pa so izvajalci dejavnosti tudi sami. Poskrbeti
morajo, da so sredstva razdeljena porabnikom v skladu s pricakovanji dajalcev sredstev.
Ddavni skladi in skladi na lokalni ravni so temeljne enote, katerih glavna funkcija je
razporejanje posameznih delov sredstev proracuna med prejemnike sredstev. Za
program LjUbljana svetovna prestolnica knjige 2010 (23. april 2010-23. april 2011),
ki je usmerjen k promociji knjige in spodbujanju branja v casu med dvema svetovnima
dnevoma knjige in avtorskih pravic, MOL (Mestna obcina Ljubljana 2009) predvideva
financiranje v visini 700.000 EUR. Potreba po javnem vlozku znasa 1.400.000 EUR,
celotna vrednost programa pa se ocenjuje na 2.100.000 EUR (Mestna obcina Ljubljana
2009).
Drzava je vseskozi namenjala podporo knjigi preko razlicnih ministrstev in vladnih
resorjev, vendar zaradi necelovitega pristopa in neenotne vladne politike ni delovala
dovolj ucinkovito. Javna agencija za knjigo (JAK) naj bi vkljucevala dejavnejso politiko
in z njo tudi nove razvojne naloge, s katerimi bi spodbudila razvoj na podrocju knjige
ter vecala njeno dostopnost. Delovati je zacela 1. januarja 2009. Namen Javne agencije
za knjigo je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvrsilnih nalog v zvezi z izvajanjem
strateskih dokumentov in usmeritev na podrocju knjige. Opravlja tudi druge naloge,
vezane na spodbujanje razvoja na podrocju knjig, skladno z namenom, dolocenim v
aktu 0 ustanovitvi. Deluje tudi v javnem interesu, z namenom zagotoviti trajne pogoje
za razvoj knjige. Izbira programov in projektov, ki se financirajo iz drzavnega
proracuna, naj bi bila strokovna in neodvisna.
Edini program, ki ga opravlja evropska vlada in je namenjen kulturi, je program
Kultura (Uradni list Evropske unije 2009). Program Kultura je bil vzpostavljen z
namenom krepitve razvojnih kulturnih dejavnosti med kulturnimi izvajalci iz drzav
clanic. Pomaga in prispeva pri oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora,
osnovanega na skupni kulturni dediscini, ter na ta nacin spodbuja zavest 0 evropskem
drzavljanstvu. Program Kultura je sedemletni (2007-13) kulturni program Evropske
unije, ki spodbuja transnacionalno sodelovanje v Evropi, stem da podpira mobilnost
oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju, transnacionalno krozenje umetniskih del in
kulturnih izdelkov ter medkulturni dialog. Proracun Program a za sedemletno obdobje
znasa 400 milijonov evrov. Podpora EU je omejena na najvec 50 % vseh upravicenih
stroskov.
Z donacijo Evropske unije ni mogoce financirati vseh stroskov akcije. Vlagatelji
morajo dokazati svojo zavezanost akciji tako, da poleg podpore Evropske unije
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zagotovijo dodatne vire financiranja. To je mogoce storiti na primer s pridobivanjem
drugih financnih sredstev, dodajanjem lastnih virov ali z zahtevki za podpore drugih
organizacij (npr. lokalnih, regionalnih ali nacionalnih organov in fundacij). V koncno
porocHo mora biti vkljuceno dokazilo 0 sofinanciranju.
Servisne dejavnosti SCCA (Zavod za sodobno umetnost Ljubljana), cigar delovanje
omogocata Ministrstvo za kulturo RS in Generalni direktorat za izobraZevanje in
kulturo ED, tvorijo stirje pro grami , ki se med seboj dopolnjujejo in predstavljajo
zaokrozen informacijski in svetovalni podpomi sistem za umetnost in kulturo: Artservis,
Evrokultura, Kulturna sticna tocka in Sticna tocka ALF v Sloveniji (Zavod SCCA
Ljubljana 2001). Osnovna znacilnost vseh programov je brezplacno servisiranje
uporabnikov, ki delujejo v slovenskem in mednarodnem prostoru na podrocju kulture in
umetnosti. SCCA je tudi nacionalni koordinator mednarodnega programa ArtsLink za
rezidencno bivanje in skupne projekte v sodelovanju z ameriskimi organizacijami in
umetniki. Evropsko-sredozemsko fundacijo za medkultumi dialog Anna Lindh (ALF) je
ustanovila Evro-mediteranska konferenca ministrov za zunanje zadeve. ALF je pravni
mednarodni subjekt, registriran pri Ministrstvu za zunanje zadeve Egipta, svoj sedez pa
ima v Aleksandriji. Fundacija ALF povezuje 43 ddav, od tega 27 drzav clanic Evropske
unije in 16 sredozemskih drzav.
Kultuma sticna tocka v Sloveniji (CCP Slovenija) je informacijska pi sarna, ki na
nacionalni ravni skrbi za promocijo programa Kultura (2007-2013), pomaga pri iskanju
partnerskih organizacij, nudi uporabnikom strokovno pomoc in posreduje informacije,
povezane z izvajanjem programa (Zavod SCCA-Ljubljana 2001).
CCP Slovenija je ena izmed 35 pisarn v 33 drzavah clanicah programa Kultura.
Dejavnosti Kultume sticne tocke v Sloveniji od maja 2002 izvaja SCCA, Zavod za
sodobno umetnost Ljubljana. Pristojen je za promocijo programa in omogocanje laZjega
dostopa do programa, z namenom zagotavljati ciljno naravnano in ucinkovito sirjenje
prakticnih informacij 0 njegovem izvajanju, dejavnostih in mOZnostih financiranja.
V Republiki Sloveniji deluje slovenska mreza ALF kot del mreze mrez ALF, ki
razvija dialog med sredozemskimi kulturami in civilizacijami s ciljem krepitve, razvoja
in uveljavljanja evropsko-sredozemskega partnerstva. Nacionalna mreza deluje kot
neformalna zveza javnih ali zasebnih neprofitnih organizacij, ki omogoca in podpira
njihovo usmeritev v projekte dialoga med sredozemskimi kulturami in civilizacijami.
Vzpostavlja sistem obvescanja in stikov med svojimi clanicami in clanicami mreze
mrez; podpira in nudi pomoc pri vkljucevanju v aktivnosti ALF in mreze mrez ALF na
vseh podrocjih delovanja; v sodelovanju s Sticno tocko ALF nudi pomoc pri prijavah na
letni projektni razpis ALF ... Dejavnosti ALF sticne tocke v obdobju 2008-2010
omogocajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za
visoko solstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije (Informacijska pisarna
slovenske mreze Fundacije Anna Lindh 2010).
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3.5

Donatorstvo, sponzorstvo, clanarine

Donacija je neodplacni prihodek, ki ga dornaca ali tuja pravna ali fizicna oseba
prispeva za dolocen namen (npr. pornoc, darilo, volilo, denarna zapusCina) nepridobitni
zasebni ali javni pravni osebi. To so darila, ki so podarjena brez povratnih ugodnosti
(ZDoh-2).
Za razliko od sponzorstva tovrstna izplacila nirnajo osnove v opravljeni storitvi.
Nepridobitne organizacije se pri razvijanju donatorske mreze obracajo na potencialne
uporabnike njihovih storitev in poskrbijo za preventivne akcije. Kljub ternu je za
donacije bistveno, da jih podeljujejo osebe, ki niso porabniki storitev. V preteklosti so
nepridobitne organizacije uveljavljale strategijo nabiranja sredstev pri posameznih
bogatih in rnocnih rnecenih in dobrotnikih, v zadnjern casu pa se vse bolj uveljavlja
strategija razvijanja sistema rnnogostevilnih donatorjev, ki obcasno ali redno prispevajo
rnajhne zneske.
Donacija se ne obravnava kot davcno priznan dohodek, pac pa se pri donatorju
(samostojnern podjetniku ali gospodarski druzbi) donirana sredstva lahko upostevajo
kot davcna olajsava. V osnovo za davek na dodano vrednost in davek od dobicka
pravnih oseb do viSine 0,3 % ustvarjenih prihodkov letno donacije niso vkljucene.
Sponzoriranje je obicajno povezano z vsebinsko povezanirn rnarketinskirn
pristoporn in je placilo za opravljeno rnarketinsko storitev. Skupni rnarketinski pristop
pridobitne in nepridobitne organizacije, ki irnata vsebinsko povezane dejavnosti, je ena
od pogostih oblik pridobivanja sredstev. Iskanje strateskega partnerja je za nekatere
nepridobitne organizacije lahko bistveno, ce predstavljajo sponzorska sredstva kljucni
vir dohodkov (Srebot 2003, 33).
Z vidika obdavcitve je tako kljucna enakovrednost nasprotnih dajatev. Za sponzorja
kot pravno osebo je to odhodek za namene prornocije sebe ali svoje dejavnosti in je kot
tak tudi v celoti davcno priznan pod pogojern, da je dejansko prislo do storitve. Z vidika
sponzoriranca pa je potrebno na to treba gledati kot na vrsto storitve, zato je potrebno
obracunati davek na dodano vrednost, v kolikor je sponzoriranec seveda registriran za
namene DDV (Be.eF.eS. 2009).
Clanarine delujejo v zalozniStvu v obliki knjiZnih klubov in letnih narocnin na
revijo ali posamezne knjime zbirke. Osnova poslovanja knjiZevnega kluba je obveza
vsakega clana, da v dolocenern casovnern obdobju kupi doloceno kolicino knjig.
Obveza clana je, da kupi npr. enD knjigo ali knjige v doloceni najrnanjsi vrednosti v
dolocenern casovnern obdobju (cetrtletje, rnesec dni), zato pa tiZiva ugodnosti nizje
cene. Klubske cene so v povprecju 20-40 % nizje od rednih prodajnih cen istih knjig.
VeCina klubov pri tern posluje po principu 1. i. >megativne opcije«, ki klubu dovoljuje,
da clanu, ki do dolocenega datuma ni kupil nobene knjige po prosti izbiri, avtornatsko
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poslje knjigo, ki jo je klub posebej pripravil v ta namen
(ZniderSic 1977, 90).
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4

STUDENTSKA ZALOZBA

Ustanovitelj Studentske zalozbe je SOU v Ljublj ani, ki jo tudi neposredno
financira. Njena pravna organizacijska oblika je zavod in deluje v javnem interesu na
podrocju zalomistva. Studentska zalozba je delovala 13 let na Beethovnovi ulici v
Ljubljani. Zaradi povecanega programa (v zacetku je predstavljal 10-15 naslovov letno,
sedaj povprecno 60 naslovov letno), posledicno stem pa je rasla tudi ekipa, ki danes
steje 12 zaposlenih (na zaeetku 3 zaposleni), so si ze nekaj let prizadevali pridobiti vecje
prostore. Prostori, ki so jih pridobili na Borstnikovem trgu, predstavljajo priloznost za
nov razvojni cikel, stem pa se jim je tudi uresnieila ideja 0 knjigami-kavarni. To je
nekaj, cesar Ljubljana se nima, je pa nacin delovanja mnogih knjigarniskih sistemov po
svetu. S prostori na Borsnikovem trgu bodo imeli tudi momost kandidirati na dolocenih
razpisih (Evropska unija), ki so bili zdaj za njih zaprti, in pricakujejo, da bodo na
podlagi teh razpisov v zalozbo pripeljali dodatna sredstva, ki jim bodo omogocila, da
bodo izvajali kakovostne aktivnosti se naprej, hkrati pa tudi boljso finaneno stabilnost.
Studentska zalozba je postala ena najpomembnejsih zalozb v javnem interesu v
Sloveniji. Je vodilna zalozba po kolieini programa, ki ga financira Ministrstvo za
kulturo, katere veeina programa je nekomercialne narave oz. usmerjena v javni interes
(pokrivajo domace in tuje leposlovje, tiskajo uveljavljene avtorje in prodajne uspesnice
- npr. Cefurji raus! avtorja Gorana Vojnovica, ki je postala najbolj prodajana knjiga
Studentske zalozbe vseh easov - nad 3.000 prodanih knjig) (Studentska organizacija
Univerze v Ljubljani 2009).

4.1

Predstavitev Studentske zalozbe

Studentska zalozba deluje ze petnajst let in je nepridobitna organizacija. Ceprav je
svoj cas predstavljala enD manjsih in mlajsih slovenskih zalozb, je s svojim izbranim
domacim in prevodnim knjiznim programom (leposlovnim, esejisticnim in
humanisticnim) postala ena izmed vodilnih zalomiskih his na podroeju humanistike in
leposlovja. Studentska zalozba izda vee kot petdeset naslovov letno v sestih zbirkah
(Beletrina, Koda, CKZ, Claritas, Scripta in Posebne izdaje).
Casopis za kritiko in znanost (CKZ) izhaja ze vec kot trideset let in je najstarejsa
zbirka Studentske zalozbe. Revija odstopa od tradicionalnih pojmov znanosti, kjer se
pomanjkanje presoje lastnih normativnih temeljev zamenjuje z »znanstveno
objektivnostjo«. Revija je bila v zadnjem desetletju zavezana obravnavi problemov
odprte druzbe v mladih demokracijah, socialno-ekoloskim vpraSanjem, kulturnim
studijam in studijam spola, vprasanjem znanstveno-tehnoloske civilizacije, teorije
medijev, riziene tehnologije, socialno-pedagoskim temam, marginalnosti, odvisnosti,
hendikepiranosti itd., ki so jih obravnavali domaci in tuji avtorji razlicnih strok.
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Pray razvijanje transdisciplinarnosti pri obravnavi razlienih druzbenih fenomenov je
temelj njihove uredniske politike. Poleg tega predstavljajo sodobne teoretske koncepte
in obveseajo bralce 0 najnovejsih knjiZfiih objavah.
KnjiZfia zbirka Claritas izdaja humanistiena in druzboslovna dela domaeih in tujih
avtorjev. Osredotoea se na filozofska dela s podroeja realistiene filozofije, dela s
podroeja globinske psihologije, ki izhajajo iz koncepcije eloveka kot svobodnega,
enkratnega in celostnega bitja, politoloska in socioloska dela, ki obravnavajo kulturo
sodobne druzbe ter pri tem izhajajo iz spostovanja eloveka kot enkratnega,
dostojanstvenega in svobodnega bi~a ter iz spostovanja nacel demokraticne kulture ter
zgodovinska dela, ki obravnavajo evropsko zgodovino in zgodovino slovenske politike
in drzavnosti. Pomemben del poslanstva zbirke Claritas je vzpodbujati humanisticno
snovanje mlajsih slovenskih avtorjev, zato skrbi za izdajanje njihovih del.
KnjiZna zbirka Koda odpira svez in provokativen prostor dialoga, konfrontacij in
zbliZevanj sodobnih teoretskih in umetniskih praks. Vodilo knjiznega programa Kode ni
specifiena idejna, ideoloska, estetska ali tematska naravnanost njenih tekstov. KnjiZfia
zbirka s svojim programom in pristopi noce sluziti Ie doloceni ideji, jo ilustrirati ali celo
proklamirati, temvee zeli opravljati dejavno vlogo posredniskega polja tistih artikulacij,
metod in pristopov, ki jih odlikuje kritiena prebojna moe glede na horizonte ustaljenega.
S svojimi izdajami zeli zbirka Koda osvetljevati globalne in posamiene fenomene
globalnega in aktualnega trenutka, poglabljati (avto)refleksijo njegovih akterjev in
vzpodbujati zmeraj nove osmislitve iz razlicnih zomih kotov, ki se med seboj
rnnogokrat navidezno iZkljueujejo.
Knjizna zbirka Scripta je namenjena izdajanju cenejse obvezne studijske literature
in strokovne literature, ki jo je mogoee uporabiti tudi v studijske namene. Njeni zaeetki
zbirke segajo v leta 1995, ko je SOU v Ljubljani zaeela uresnieevati projekt Scripta, ki
je scasoma prerasel v samostojno knjizno zbirko v okviru Studentske zalozbe. Danes je
program zastavijen siroko: v njegovem okviru izhajajo originaina in prevedena
teoreticna besedila, navodila za vaje in resene zbirke nalog, skratka vsakrsna knjizna
strokovna literatura, ki je nemalokrat zanimiva sirsi (ne Ie studentski in strokovni)
javnosti. Do zdaj je izslo ze vee kot stirideset knjig z razlicnih podrocij. Za vsa je
znacilna izjemno ugodna cena, saj je zbirka neprofitna. Neprofitnost knjiZfie zbirke
Scripta ob finaneni pomoCi SOU v Ljubljani omogoca izdajanje knjig z majhno
naklado, ki se jih druge zaIozbe otepajo. Za draZje projekte je poleg ustaljenega nacina
poslovanja uvedena tudi koprodukcija z drugimi zalozbami, s cimer se zmanjsa finaneni
zalogaj, kadar je ta za zbirko prevelik.
Knjizna zbirka Beletrina zakljueuje deveto leta delovanja in potrjuje ambicijo, ki je
bila izrecena ob ustanovitvi: postaviti standard nove zalozniske filozofije, ki kljub
navidezni nekomercialnosti naslovov znova daje prednost inovativnosti, svezini in
prodomosti, zato pa toliko vee dela vlaga v avtorstvo in promocijo knjig. Tudi v
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prihodnje ostaja Beletrinin interes izvirna literatura, literarna esejistika in vsako leto
vsaj en prodoren prvenec, poleg tega pa se gostovanja domacih in tujih avtorjev, odprt
dialog in pogovori 0 prihodnosti zalofuistva ter knjige nasploh.
V Posebnih izdajah Studentske zalozbe izhajajo knjige in projekti, ki se ne uvrstijo
v redni program zalozbe. Vcasih je vzrok temu programsko, drugic terminsko
neujemanje, vcasih gre preprosto za studentski projekt, vreden pozornosti. Posebne
izdaje niso zbirka, nimajo ne urednika ne uredniskega sveta. So pisana druscina knjig in
drugih avtorskih izdelkov, ki zalozbi popestrijo program.
Studentska zalozba ima organizirano redno rnrezo nastopov svojih avtorjev po vsej
Sloveniji in redno organizira obiske tujih avtorjev v nasih krajih.
Omeniti ji potrebno se dva festivala pod okriljem Studentske organizacije. Festival
zgodbe - Fabula, ki se odvija v mesecu januarju in februarju ze pet let zapored. Z njim
privabijo pisatelje in pisateljice iz sirsega mednarodnega prostora. Konec avgusta pa
pestri dogajanje v Goriskih Brdih festival Dnevi poezije in vina - Medana, ki gosti
mlade pesnice in pesnike s celega sveta. Pod okriljem Studentske zalozbe deluje tudi
spletni portal www.airbeletrina.si. ki z neodvisnim urednistvom spremlja, komentira in
analizira splosno literarno dogajanje doma in po svetu.

4.2

Namen in cilj zalozbe

Srednjerocna strategija Studentske zalozbe je nadaljnji razvoj ze obstojecih
programov in utrjevanje blagovne znamke, usmerjanje predvsem v razvoj marketinske
podpore prodaji in mednarodno sodelovanje, njen cilj pa je tudi narediti slovensko
literaturo mednarodno bolj prepoznavno. Zato se predstavniki zalozbe letno udelefujejo
raznovrstnih knjizno-zalofuiskih manifestacij (knjizni sejmi v Frankfurtu, Bologni,
Buenos Airesu, literarna gostovanja, npr. v Rusiji, na Poljskem, Finskem itd.), kjer
vzpostavljajo stike z morebitnimi novimi tujimi zalozniki in prevaja1ci ter na ta nacin
krepijo vezi na mednarodnem zalozniskem prizoriscu. Tako vsako leto v tujih jezikih
izidejo prevodi vodilnih domaCih avtorjev, ki jih je v svojem programu izdala
studentska zalozba - denimo prevodi Alesa Cara in Mitje Candra.
Znotraj slovenskega zalofuistva se je Studentska zalozba uveljavila kot
prepoznavna znamka, ki po leg mocne domace produkcije vsako leto poskrbi tudi za vee
prevodov uveljavljenih in v tujini prepoznavnih pisateljskih imen. Njihov kratkorocni
cilj je tudi prenova, osvezitev dveh osrednjih festivalov zalozbe, in sicer festivalov
Fabula in Medana. Festival zgodbe Fabula bo letos v okviru Ljubljane kot svetovne
prestolnice knjige potekal v mesecu maju (pretekla leta je zaznamoval zadnji teden
januarja in prvi teden februarja) in bo skusal privabiti zvenece goste - tudi aktualno
nobelovko Herto Muller. To bo zagotovo medijsko najbolj pokrit in odmeven dogodek
leta 2010 v zalozniskem smislu, ki bo poskrbel za izvrstno promocijo kulture, knjige in
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branja na Slovenskem. Prav tako se festival Medana iz Goriskih Brd seli na Ptuj, kjer
bodo priloZnost za branje svojih pesmi imela mnoga tuja in domaca uveljavljena
pesniska imena.

4.3

v

v

Sredstva Studentske zalozbe

V letu 2009 je SOU namenil 205.000,00 EUR za redno financiranje in 13.500,00
EUR za najemnino. Ta financna podpora znasa Ie 14 %, v letu 1999 pa je znaSaia ta
podpora 50 % sredstev za samo prezivetje. Dciavna sredstva jim predstavljajo 40-%
delez vseh sredstev, te pa pridobijo iz programskih in projektnih razpisov (knjizni sejem
v Leipzigu) ter denarnih podpor za mednarodno sodelovanje. Studentska zalozba je v
letu 2008 pridobila drzavna sredstva (ministrstvo za kulturo) v visini skoraj 430.000,00
EUR, kar je skoraj za 10 % vee kot v letu 2007 (Vlada Republike Slovenije 2010).
Sredstva, ki jih erpajo iz EU (program Kultura 2007-2013), predstavljajo 12 %
vseh sredstev Studentske zalozbe (Education Audiovisual & Culture Executive Agency
2009).
Iz programa Kultura (Standard 1.2.2 2009 - projekti literarnega prevajanja, ki
trajajo do 24 mesecev) je Studentska zalozba pridobila 29.942,27 EUR sredstev za
prevode Franza Kafka - Tagebucher 1912-1914 (nemscina), Georgea Orwella - Down
and up in Paris and London (angleseina), Itala Calvina
II barone rampante
(italjanScina), Marquerite Yourcenar - Archives du Nord (francoseina), Roberta Perisica
Nas eovjek na terenu (hrvaseina) in Stendhala - Vie de Henry Brulard (francoseina).
Sklop 1.2.2. (projekti literarnega prevajanja) spodbuja eim bolj obsezno krozenje
evropske literature med evropskimi drzavljani, saj podpira prevajanje visokokakovostne
evropske literature v razlicne jezike drZav, ki sodelujejo v programu.
Spodbujajo se prijave zaloznikov in zalozb, ki zelijo prevajati dela avtorjev, ki so
dobili nagrado Evropske unije na podrocju knjizevnosti.
Finanena podpora EU znasa najmanj 2.000 in najvee 60.000 EUR oz. 50 % vseh
stroskov izdaje, m Slcer izkljueno za kritje prevajalskih honorarjev.
Predvidena proracunska sredstva razpisa za leto 2009 za Sklop 1.2.2 znasajo 2.000.000
EUR. Poleg tega bo z namenom spodbujanja evropskega povezovanja posebna
pozomost namenjena krozenju literarnih del, napisanih v jezikih drzav, ki so se EU
pridruZile od leta 2004.
Ukrepi sodelovanja so dejavnosti sektorske ali vecsektorske narave, ki spodbujajo
kreativnost, inovativnost in dolgoroeno sodelovanje. Vkljueujejo najmanj tri (3)
kulturne izvajalce iz vsaj treh (3) drzav elanic Programa in trajajo do 24 mesecev.
Posebna pozomost se posveea dejavnostim, ki preueujejo naeine za dolgorocno
sodelovanje. Finanena podpora EU znasa najmanj 50.000 in najvec 200.000 evrov oz.
najvec 50 % vrednosti projekta.
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Predvidena proracunska sredstva za leto 2009 za Sklop 1.2.1 znasajo 17.049.440
evrov (Education Audiovisual & Culture Executive Agency 2009).
Glede na to, da je bila knjiga za Slovence ze od nekdaj temeljna narodna in
identitetna vrednota, je res pre senetlj ivo, da zasebne donacije pri Studentski zalozbi
predstavljajo v povprecju sarno 2 % virov financiranja.
Slika 4.1

Struktura sredstev glede na vire financiranja

Studentska zalozba

• Drtavna sredstva
[3 Zasebne donacije

14%

• Komercialne dejavnosti
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23

Sredstva ustano..,;telja

5

PRIMERJAVA Z DRUGIMI ZALOZNIKI

V zgomjem poglavju sem kot primer dobre prakse v smislu pridobivanja sredstev v
nepridobitnem zaloznistvu izpostavila Studentsko zaIozbo, ki velja za eno najhitreje
rastoCih zaIozniski his na Slovenskem z izjemno kvalitetnim in raznovrstnim knjifuim
programom. V prid tej tezi govori primerjava s se sedmimi drugimi slovenskimi
zalozbami, ki sledi v nadaljevanju.

5.1

Metodologija

Odlocila sem se za uporabo anketnega vprasalnika, saj sem zaradi nedostopnosti
podatkov Ie na ta nacin lahko prisla do zelenih podatkov. Anketni vprasalnik sem 19.
11. 2009 poslala 28 zalozbam s prosnjo, da odgovorijo na 11 vprasanj, naslovljenih na
glavne urednike posameznih zbirk in direktorje zalozb. Prejela sem Ie 8 izpolnjenih
anketnih vprasalnikov. S podatki, pridobljenimi na podlagi anketnega vprasalnika, sem
razpolagala z informacijami 0 strukturi sredstev posamezne organizacije, 0 izdanih
knjifuih nasIovih (tudi sofinanciranih) in odstotkih financnih sredstev, namenjenih za
marketing. Vsem tern pridobljenim podatkom pa sem dodala se podatke, objavljene na
spletni strani Ministrstva za kulturo RS (Letna porocila). Z zbirom teh podatkov sem
hotela prikazati, na kaksne nacine organizacije razlicnih oblik pridobivajo financna
sredstva.
Obravnavane organizacije so si med seboj seveda razlicne po organizacijski
oblikilstrukturi (drustvo, zavod, d. d., s. p., d. o. 0.), zato born v nadaljevanju na kratko
opisala vsako posebej.
1.

2.

Drustvo - Drustvo slovenskih knjizevnih prevajalcev (DSKP) je strokovno
zdruZenje, ki skrbi za ohranjanje visoke ravni prevajalskega dela in uveljavitev
stroke ter za stike med prevajalci in njihovo seznanjanje s teoreticnimi,
zgodovinskimi, socialnimi in prakticnimi vidiki prevajalstva. Svoje cilje
uresnicuje s prirejanjem literarnih in debatnih vecerov, strokovnih srecanj,
predavanj, posvetovanj ipd. (Drustvo slovenskih knjizevnih prevajalcev 2008).
Literarno-umetnisko drustvo (LUD) Literatura izdaja osrednji slovenski
mesecnik za knjizevnost Literatura, v njem najdejo mesto izvima in prevodna
poezija in proza, izvimi in prevodni eseji, tematski bloki, intervjuji ter daljse in
krajse knjizne ocene. Drustvo je bilo ustanovijeno leta 1993, njihov program pa
obsega tudi tri knjizne zbirke (LJUDMILA 2007).
Zavod - Studentska zalozba Studentske organizacije Univerze v Ljubljani,
Zavod za zalofuisko dejavnost, je s svojim delom in pristopom postal a ena od
pomembnejsih zalozb v Sloveniji za kakovostno leposlovje in humanistiko.
Studentsko zalozbo Litera sta ustanovila SOUM in SKD SOUM, z namenom
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3.

4.

5.

5.2

osveziti slovenski in mednarodni zalozruski prostor, kar jim uspeva s stevilnimi
izdajami izvime slovenske in prevodne literature domacih in tujih avtorjev, z
esejistiko, zgodovinskimi in znanstvenoraziskovalnimi knjigami (Zalozba
Litera 2009).
Samostojni podjetnik - Mis zalozba, MISH Janez Mis s. p., je nastala iz
podjetja, ki so ga ze pred tem vee kot petnajst let poznali v slovenskih splosnih
in solskih knjifuicah, saj so jim njihovi sodelavci posredovali knjige razlienih
slovenskih zalozb. Zaradi povprasevanja po kakovostnih knjigah za mlade
bralce pa so v zaeetku leta 2003 sami zaeeli z izdajanjem knjig pod znamko
zalozbe Mis (MiS zalozba 2003).
DelniSka druzba - Zalozba Obzorja druzba za zaloznistvo, trgovino in storitve
d. d. se je obdrzala kljub objavljenem steeaju. Leta 2003 je steeajni senat pristal
na postopek prisilne poravnave in danes imajo 14 zaposlenih, izdajo preko 25
knjiZnih naslovov letno in poslujejo z dobiekom (Rashid 2007).
DruZba z omejeno odgovomostjo Cankarjeva zalozba - Zalofuistvo, d. o. 0.,
deluje v okviru Skupine Mladinska Knjiga. Poleg kvalitetnega prevodnega
leposlovja (kamor spadajo zveneea literama dela, vkljucno z nobelovci v zbirki
Modemi klasiki), je Cankarjeva zalozba tudi vodilni zalozruk raznovrstnih
slovarjev in leksikonov. Didakta zalofuistvo in izobraZevanje d. o. o. je srednje
velika zalozba iz Radovljice na Gorenjskem in je z enajstimi zaposlenimi ena
redkih zalozb, ki delujejo izven Osrednjeslovenske regije in se lahko pohvali s
prepoznavnimi in dobro prodajanimi zbirkami, med katerimi so zagotovo
najbolj izpostavljeni Nobelovci, Gostosevci in Smeh.Podtoni, ki je poleg zbirke
Harlekin (UMco) edina humoma prozna zbirka na Slovenskem.

Analiza in interpretacija podatkov

S slike 5.1. je razvidno, da ima v obdobju preteklih dveh let (2008 in 2009) najveeji
delez izdanih naslovov Cankatjeva zalozba, ki je prepoznavna predvsem z zbirkami S
poti (potopisi), Nova Evropa (prevodi) in Moderni klasiki, ki je nadaljevanje in
nadgrajevanje z novim stoletjem zakljueene zbirke XX. stoletje. Na leto izda priblizno
70 knjifuih naslovov.
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Slika 5.1

Stevilo izdanih naslovov v letih 2008 in 2009
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ZALOtBA
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Sledi ji zalozba Didakta, ki je v letu 2008 izdala 68 knjiznih naslovov, v letu 2009
pa 75. Njihov knjizni program obsega: prirocnike za starse, otroske slikanice,
enciklopedije za mladostnike, strokovno literaturo s podrocja ekonomije, medicine,
informatike in pedagogike. Del programa zavzemajo tudi potopisi in vrhunsko
leposlovje z zbirkami Gostosevci, Nobelovci in Smeh.Podtoni.
Cankarjevi zalozbi in Didakti sledi Studentska zalozba, ki je v letu 2008 izdala 60,
v letu 2009 pa 57 knjiznih naslovov. NajveC knjiznih naslovov letnega programa izdajo
v zbirki Beletrina, ki je obenem tudi njihova najbolj prepoznavna zbirka.
Zalozba Literaje v letu 2008 izdala 35 naslovov, v letu 2009 paje svojo produkcijo
zmanjsala za 5 knjiznih naslovov. Njihovi najbolj odmevni zbirki sta Zbrana de1a
slovenskih pesnikov in pisateljev (najpomembnejsa in najstarejsa zbirka slovenske
estetike knjizevnosti) in zbirka svetovne sodobne proze Babilon.
Zalozba Mis je v letu 2008 izdala 36 knjiznih naslovov, v letu 2009 pa samo 28, kar
je za 22 % manj kot v letu 2008. Najvecji del njihovega programa predstavlja mladinska
literatura odlicnih tujih in domacih avtorjev.
Zalozba Obzorja je v letu 2008 izdala 30 naslovov, v letu 2009 pa 5 manj.
Prepoznavni so po svojem solskem programu (predvsem jezikoslovje in matematika za
najmlajse), letno izdajo tudi vee otroskih knjig (v sodelovanju z mladimi avtorji in
ilustratorji), pa zbirkah Mlada obzorja in Veliki mozje ter prirocnikih (za potovanja in
prosti cas, za dom in kuharske knjige, strokovni prirocniki).
Leta 2008 je LUD Literatura izdala 17 knjimih naslovov, v letu 2009 pa 16. Njihov
program obsegajo stiri zbirke: Novi pristopi (knjige s podrocja domace esejistike in
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literarne teorije), Prisleki (namenjena izvimemu slovenskemu leposiovju), Labirinti
(prevo dna esejistika in estetika) in Stopinje.
DSKP pa izda povpreeno tri knjige letno, vendar je njihova primama dejavnost
izdajanje zbornikov, ki izhajajo ze vee kot trideset let.

SUka 5.2

Stevilo prijavljenih knjimih naslovov za sofmanciranje v letih 2008 in
2009
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S slik 5.1, 5.2 in 5.3 je razvidno, da Cankarjeva zalozba prijavi skoraj polovico
svojega programa na razpise za sofinanciranje, po podatkih Ministrstva za kulturo
(Vlada Republike Slovenije 2010) je njihova podpora (pokrivanja stroskov produkcije)
sofinanciranja za obdobje 2007-2009 znasala 70 %, z odobritvijo 25 knjimih naslovov
letno.
Studentska zalozba je v letih 2008/2009 prijavila na razpis 32 knjiznih naslovov,
Ministrstvo za kulturo jim je odobrilo sofmanciranje 30 naslovov. Prav tako jim
sofinancira festivala Fabula in Medana. S temi sredstvi pa pokrijejo Ie 30 % stroskov
produkcije.
V zalozbi Mis so prijavili 8 knjiznih naslovov letno; v letu 2008 so dobili podporo
za 4, v letu 2009 pa za 5 knjimih naslovov. S tern so pokrili 15 % stroskov produkcije.
DSKP je v obeh letih prijavilo 3 knjifue naslove za sofinanciranje. Ministrstvo za
kulturo jim je odobrilo sofinanciranje za 1 naslov letno, poleg tega pa jim sofinancirajo
tudi revijo in festival Vilenica. Vse te evropske in drzavne podpore so jim v letu 2008
predstav1jale 75 % sredstev stroskov produkcije, v letu 2009 pa 0 %.
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LUD Literatura na razpis prijavlja skoraj vse knjime naslove (v letu 2008 - 17, v
letu 2009 15), odobritev s strani ministrstva za sofinanciranje pa je dobilo 14 knjiznih
naslovov letno in revija Literatura, s temi in evropskimi podporami pa so pokrili 72 %
stroskov produkcije v letu 2008 in 67 % v letu 2009.
Zalozba Didakta je prijavila na razpise za sofinanciranje 16 % (11) knjimih
naslovov v letu 2008, v letu 2009 pa 16. S strani Ministrstva za kulturo njihov program
ni bil podprt.
V zalozbi Obzorja so v letu 2008 prijavili 5 knjiznih naslovov, v letu 2009 pa
nobenega; njihova uspesnost je 0 %.
Pri zalozbi Litera so leta 2008 prijavili 24 naslovov, kar je 68 % celotne produkcije.
Njihova uspesnost sofinanciranja stroskov produkcije je 45 %, samo Ministrstvo za
kulturo jim sofinancira 17 knjimih naslovov letno (2007-2009). V letu 2009 je
sofinanciranje stroskov produkcije pokrilo 50 %, prijavili na razpise pa so 28 knjiznih
naslovov, kar je 93 % vseh izdanih knjimih naslovov v tern letu.
Slika 5.3

DSKP

Odstotek stroskov produkcije, pokrit s sredstvi iz razpisov za leti 2008
in 2009
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Kotje razvidno s slike 5.4, se DSKP v najvecji meri financira z drfuvnimi sredstvi.
Ministrstvo za kulturo oz. Javna agencija za knjigo jim nameni kar 90 % vseh sredstev,
10 % pa jim predstav1jajo clanarine. Prepricani so, da bi bila najboljsi vir financiranja
sredstva iz evropskih razpisov, ker bi pokrila vecletno delovanje drustva.
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Slika 5.4 Struktura in odstotek sredstev zalozb glede na vire financiranja
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V zalozbi Obzorja se financirajo izkljueno iz komercialne dejavnosti. Kljub
kandidaturi ne dobijo sredstev. Pravijo, da

SO

pogoji vedno bolj zahtevni in da v veeji

meri sredstva dobijo nepridobitne organizacije. Po njihovem mnenju bi bil najboljsi vir
financiranja sUbvencije s strani drzave, posledieno bi lahko izdali vee naslovov.
V zalozbi Litera imajo zelo dobro razprsene vire sredstev, kar tudi potrjujejo s
svojimi odgovori. Take vire financiranja jim omogoea njihov zalozniski program, ki
ustreza razpisanim pogojem, poleg tega pa je njihov program nepridobitne narave, zato
so upravieeni do subvencij.
Zalozba Didakta se financira v veeji meri (87 %) iz komercialnih dejavnosti, vsi
ostali viri financiranja pa predstavljajo manj kot 5 %. Preprieani so, da bi jim drzavna
sredstva omogocila realizacijo kakovostnih projektov, razna sponzorstva podjetij pa bi
jim omogocila izvajanje specificnih projektov (ki jih drzava ne subvencionira).
LUD Literatura ima v celoti nekomercialno naravnan program. Njihov najvecji
delez virov financiranja predstavljajo drzavna sredstva (70 %). Komercialne dejavnosti
jim predstavljajo 22-% delez, v njihove cene knjiinih in revijalnih izdaj so vkljuceni
samo proizvodni stroski.
Zalozba Mis se financira izkljucno iz komercialne dejavnosti, Ie 0,2-% delez
strukture virov financiranja predstavljajo drzavna sredstva.
Studentska zalozba ima zelo dobro strukturo virov financiranja. Zaradi svoje
razprsenosti virov financiranja ima zelo majhno tveganje. Po njihovem mnenju so zaradi
premajhnega obsega sofrnanciranja s strani driave prisiljeni iskati razlicne vire
financiranj a.
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Strukturo virov financiranja Cankarjeve zalozbe obsegata s 75 % komercialna
dejavnost in drzavna sredstva s 25 %. Po njihovem mnenju so ddavna sredstva
najboljsa, ker v veCini izdajajo program v javnem interesu.
Na sliki 5.5 lahko vidimo, da Drustvo slovenskih knjizevnih prevajalcev (DSKP)
namenja najvee sredstev za promocijo (15 %), sledijo ji Cankarjeva zalozba, Studentska
zalozba in zalozba Litera z 10 %, Didakta s 3 %, Zalozba Obzorja za oglasevanje
nameni 2 %, najmanj sredstev pa namenita Zalozba Mis in LUD Literatura. Prav
verjetno pa je, da bodo po mesecu maju 2010 ti odstotki (v luei dejstva, da bo takrat
Ljubljana prevzela naslov Svetovna prestolnica knjige) precej visji, saj bo to idealna
prilofuost za slovenske zalofuike, da s premisljenimi oglasevalskimi potezami
zagotovijo uspesno prodajo svojega knjifuega programa.
Slika 5.5

Odstotek sredstev (v zadnjih dveh letih), namenjen za oglasevanje in
promocijo knjifuega programa

Na sliki 5.6 lahko vidimo, da DSKP, LUD Literatura (obe zalozbi sta drustvi) in
Cankarjeva zalozba ne namenjajo sredstev za promocijo na knjifuih sejmih doma in v
tujini. Zalozba Mis in Zalozba Didakta namenjata za promocijo na sejmih en odstotek
finanenih sredstev vee kot za promocijo in oglasevanje svojega knjifuega programa.
Vecji odstotek financnih sredstev namenjajo v Zalozbi Obzorja (5 %), pri zalozbi
Literatura pa za tovrstno promocijo namenijo enak odstotek financnih sredstev kot za
promocijo knjiznega programa. Dalec najvecji delez namenijo pri Studentski zalozbi
(15 %). S slike je razvidno, da polovica zalozb, ki je sodelovala v anketi, ne namenja
(ali pa zelo malo) sredstev za promocijo na knjifuih sejmih, kar pa je pogojeno z
njihovo majhnostjo, z izjemo Cankarjeve zalozbe. Najveeji odstotek finanenih sredstev
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za promocijo tako knjifuega programa kot predstavitvi na sejmih pa namenjata zalozbi
Litera in Studentska zalozba - obe sta po organizacijski obliki zavoda.
Slika 5.6

Odstotek sredstev, namenjenih za promocijo na knjifuih sejmih doma in
v tujini
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Z anketnim vprasalnikom pridobljeni podatki so v veliki meri potrdili moja
predhodna predvidevanja, da im~o zavodi kot tip organizacijske obI ike najboljso
strukturo virov financiranja, zato ker njihovo delovanje ni v celoti odvisno zgolj od
drZavnih sredstev in komercialnih dejavnosti. Raziskava je pokazala, da tovrstni zavodi
poleg obeh ze omenjenih virov veliko sredstev pridobijo tudi s crpanjem iz evropskih
skladov in s sponzorstvi. Seveda paje veliko odvisno tudi od same vrste oz. zahtevnosti
letnega knjiZnega programa, zato se zdi, da so najboljsi vir financiranja drzavna
sredstva, ker v vecini izdajajo program v javnem interesu.
Analiza podatkov navaja k ugotovitvi, da vodilne slovenske zalozbe na leto izdajo
nekje med 60 iz 70 knjifuih naslovov, tiste srednje velike pa samo od 15 do 20, kar je v
povprecju skoraj 75 % manj na letni ravni. Kot je bilo pricakovati, so te vecje zalozbe
posledicno - zaradi vecjega stevila prijavljenih naslovov - dosti bolj uspesne na
razlicnih razpisih za sofinanciranje, zato pa je nekoliko presenetljiv podatek, da tudi
nase najuspesnejse zalozbe zelo majhen odstotek lastnih fmancnih sredstev namenjajo
za oglasevanje in promocijo knjifuega programa na sejmih doma in v tujini.
Slovenija se lahko pohvali z nekaterimi izjemnimi pisatelji in pisateljicami, ki
imajo sirok krog bralcev tudi izven nasih meja (npr. Tomaf Salamun, Svetlana
Makarovic, Ales Debeljak, Miha Mazzini), kjer izhaj~o prevodi njihovih del v stevilnih
jezikih in z visokimi nakladami, zato je bilo pricakovati, da bodo domace zalozbe
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izdajateljice omenjenih avtorjev dolocen del svojih financnih sredstev pridobile iz
naslova prodaje prevodnih pravic tujim zalozniskim hisam, a se je izkazalo, da so ti
delezi prakticno zanemarljivi.
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Pridobivanje sredstev in oblike sredstev so v nepridobitnem zaloinistvu zelo
pomemben dejavnik. Upadanje naklad in visanje deleza nabavnih stroskov znotraj
maloprodaje sta Ie dve od ovir, poleg tega pa si glede na podatke v Cobissu (slovenskem
on-line bibliografskem sistemu) v Sloveniji knjige veliko raje izposojamo v knjiznicah,
kot pa da bi jih kupili.
Na podlagi analize anketnega vpraSalnika lahko ugotovimo, da imata Studentska
zalozba in zalozba Litera najboljso, najprimernejso strukturo teh sredstev, ki ni odvisna
zgolj od enega sam ega vira financiranja, kar posledieno zmanjsuje tveganje in
negotovosti v financnem smislu. Glede na to, da smo }}zrasli iz knjige«, preseneca
zanemarljivo majhen odstotek pridobljenih sredstev iz donacij in sponzorstev. Vecji
problem je struktura zaposlenih v organizaciji, saj so zalofuiki veckrat prisiljeni v
zdruzevanje doloeenih poklicnih funkcij zaradi pomanjkanja kadra oz. sredstev. Tako se
vse vee slovenskih knjiznih urednikov poleg urednikovanja ukvarja se z marketingom,
pisanjem oglasnih tekstov za knjige ipd.
Zaradi svoje majhnosti in turbulentnosti okolja nase zaloznistvo do danes ni uspelo
razviti mehanizmov, ki bi blaiili negativne ucinke trga. Vse vee manjsih zalozb na
Slovenskem je zaradi neuspesnosti na projektnih in programskih razpisih prisiljenih v
krcenje sredstev, vlozenih v produkcijo knjig, kar se na primer odraia v siromaSenju
natisnjenih knjig, ki pogosto izidejo brez lektorskega pregleda in opravljenih korektur.
Na podrocju knjizne kulture mora drzava zaradi same narave knjige kot produkta in
njene dvojne vloge (intelektualno in ekonomsko sredstvo) prevzeti vecjo vlogo ne zgolj
v fmanenem smislu, pac pa se mora osredotociti tudi na posredno krepitev narodne
zavesti. Dejstvo je, da slovenski zalozniki zahtevnejsega leposlovja in strokovne
publicistike prakticno ne morejo izdajati svojega knjiznega programa brez drzavne
podpore, po drugi strani pa se je treba zavedati, da slovenski trg zaradi svoje majhnosti
in nadpovpreeno visoke knjiiniene izposoje na prebivalca ni ravno naklonjen domacim
zaloznikom. Za dvig kakovosti knjifue produkcije bi morala drzava poskrbeti z
dolgorocnim programov, ne pa da zaloznikom prisluhne samo takrat, ko se pri nas
odvijajo dogodki in festivali svetovnih razseinosti, kot je denimo aktualen naziv
Ljubljane kot svetovne prestolnice knjige. Na drugi strani pa bi lahko zalozbe svoje
kadre nacrtno usmerjale v promocijo svojih programov, da bi stem potencialne
sponzorje in donatorje nagovorile k financni podpori - knjiga je navsezadnje lahko lepo
poslovno darilo.
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Priloga 1

Vprasalnik
VPRASALNIK ZA PROJEKTNO NALOGO 0 PRIDOBIV ANJU SREDSTEV V
ZALOZNISTVU

1. Kateri od navedenih virov financiranja omogocajo delovanje/poslovanje vase
zalozbe? (ustrezno obkrozite)
a) drzavna sredstva (koncesije, olajsave, subvencije ... )
b) zasebne donacije, prispevki posameznikov in fundacij
c) komercialna dejavnost (prihodki iz lastne dejavnosti)
d) clanarine
e) crpanje sredstev iz evropskih skladov

f) drugo (prosim, navedite)

2. Kaksnaje struktura sredstev vase organizacije glede na vire financiranja?
Zanima me, koliko odstotkov pridobljenih sredstev predstavlja posamezni vir
financiranja.
a) drzavna sredstva: _ _%
b) zasebne donacije: _ _%
c) komercialna dejavnost: _ _%
d) clanarine: _ _%
e) evropski skladi: _ _%

f) drugo (prosim, navedite) : _ _%

3. Zakaj ste se odlocili za to vrsto virov financiranja?

4. Kateri viri financiranja bi bili za vasa organizacijo najboljsi in zakaj (na kratko
obrazlozite)?

5. Koliko knjiznih naslovov ste izdali v letu 2008 in koliko jih boste v letu 2009?
2008:

2009:

Priloga J

6. Koliko knjiznih naslovov iz programa za leto 2008 ste prijavili na razpise za
drZavna~ evropska ali druga sofinanciranja? In koliko v tekocem letu?
2008:

2009:

7. Koliksen del stroskov produkcije ste pokrili s temi sredstvi?
a) V letu 2008:
b) V letu 2009:

8. Koliksen odstotek financnih sredstev ste v zadnjih dveh letih namenili za
oglasevanje in promocijo vasega knjiznega programa?

9. Koliksen odstotek financnih sredstev ste v zadnjih dveh letih namenili za
promocijo na knjiZnih sejmih doma in v tujini?

10. Koliksen odstotek financnih sredstev v letu 2008 in 2009 predstavlja prodaja
prevodnih pravic avtorjev vase zalozbe?

11. Kam vlagate letni dobicek?
a) v IKT tehnologijo
b) v zaposlene (izobraZevanja~ izpopolnjevanja)
c) v zemljisca (razsiritev vase dejavnosti)
d) v kvaliteto vasih produktov
e) drugo: v knjizni program

Hvala, ker ste si vzeli cas in izpolnili vprasalnik.

