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POVZETEK 

Študentje v fotokopirnicah za potrebe študija reproducirajo različna gradiva. Magistrska naloga 

obravnava problem kršenja materialne avtorske pravice pri reproduciranju celotnih knjig in 

učbenikov s stališča fotokopirnice. V teoretičnem delu je predstavljena zakonodaja s področja 

dejavnosti fotokopiranja in kritični pogled na novo Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 

o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Opisane so značilnosti dejavnosti 

fotokopiranja in trg fotokopirnic v Ljubljani. Namen empirične raziskave je ugotoviti, kolikšen 

delež vsega gradiva, ki ga študentje v fotokopirnicah reproducirajo, predstavljajo celotne knjige 

in učbeniki. S študijo primera, ki je potekala v izbrani fotokopirnici v prestolnici v študijskem 

letu 2018/2019, je ugotovljeno, da je takega gradiva približno petina.  

Ključne besede: avtorska pravica, omejitve avtorske pravice, privatno reproduciranje, 

reproduciranje študijskega gradiva, nadomestilo za fotokopiranje, dejavnost fotokopiranja. 

SUMMARY 

Students in photocopy shops reproduce different materials for the demands of their studying. 

The master’s thesis researches the problem of material authors’ rights violation when 

reproducing whole books and study books from the photocopy shop’s point of view. The 

theoretical part presents the legislation from the area of photocopying and a critical perspective 

of the new Directive of the European Parliament and Council about the authors’ and related 

rights on the unified market. There are features of the service photocopying described and the 

market of photocopy shops in Ljubljana. The purpose of the empirical research is to establish 

the percentage of the reproduced material in the photocopy shops by students of the whole 

books and study books. The study case in the chosen photocopy shop in the capital city in the 

study year 2018/2019 established that the amount is approximately a fifth.  

Keywords: authors' rights, limitations of authors' rights, private reproduction, reproduction of 

study material, substitution for photocopying, service of photocopying. 

UDK: 778.1(075)(043.2) 
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1 UVOD 

Avtorska pravica je najpomembnejši pojem avtorskega prava in je v Republiki Sloveniji 

definirana v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19). Je skupen izraz za 

številna upravičenja, ki avtorju zagotavljajo uresničevanje premoženjskih (materialnih) in 

osebnih (moralnih) interesov v povezavi z izkoriščanjem njegovega dela (URSIL b. l.č). Eno 

izmed upravičenj je tudi pravica reproduciranja (23. čl. ZASP). To je izključna in 

najpomembnejša avtorska pravica. Poenostavljano bi lahko rekli, da gre za razmnoževanje 

primerkov oziroma kopij avtorskega dela (Trampuž, Oman in Zupančič 1997, 92–93). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Avtorsko pravo definiramo kot skupek pravnih norm, s katerimi se urejajo pravni odnosi v zvezi 

z ustvarjanjem in izkoriščanjem avtorskih del na področju književnosti, znanosti in umetnosti. 

Cilj avtorskega prava je zaščita interesov več oseb, saj se z njegovimi pravili daje pravna zaščita 

avtorju kot tvorcu avtorskega dela, nosilcu avtorske pravice in pravnim naslednikom avtorja, 

pa tudi avtorskemu delu samemu (Juhart idr. 2016, 274). Zaščita avtorske pravice je eno od 

temeljnih vprašanj, s katerimi se ukvarja sodobna družba. Ustrezna pravna ureditev področja 

zaščite avtorske pravice namreč omogoča, da postanejo avtorske stvaritve dostopne širokim 

množicam. Avtorjem zagotavlja materialno nagrado in stimulacijo za njihovo intelektualno 

ustvarjanje, založnikom in drugim nastopajočim v procesu nastajanja in distribucije avtorskih 

del pa omogoča zaslužek (Bahor 2002, 88). 

Avtorsko pravo je režim za spodbujanje ustvarjalnosti, zato ima izreden pomen za razvoj 

kulture, izobraževanja in dostopnosti do informacij (Bogataj Jančič 2008, 76). Je del širše 

pravne panoge, ki ji rečemo pravo intelektualne lastnine. Intelektualna lastnina varuje 

ustvarjalnost, eno človekovih najpomembnejših lastnosti. Varstvo intelektualne lastnine 

pridobiva pomen pri nas in v svetu, saj je človekov um eno glavnih vodil tehnološkega in 

kulturnega razvoja.  Ustvarjalne dosežke je potrebno zavarovati in primerno nagraditi ter tako 

stimulirati ljudi k nadaljnjemu ustvarjanju (URSIL b. l.a). 

Upoštevanje avtorske pravice ni pomembno samo zaradi spoštovanja dela ustvarjalcev, ampak  

vpliva tudi na razvoj družbe in gospodarstva, razlaga dr. Maja Ovčak Kos v intervjuju s 

Katarino Bulatović (2017) in pojasni, da je eden od vzrokov za tako kršitev gotovo neznanje, 

da je nekaj v nasprotju z zakonom in da bi se na področju izobraževanja uporabnikov dalo 

veliko narediti, širiti pa bi morali tudi ozaveščenost avtorjev o njihovih pravicah. Nadaljuje 

(prav tam), da je avtorsko pravico potrebno spoštovati, saj s tem avtorje nagrajujemo za njihovo 

ustvarjanje, delo in trud. Avtorska dela bogatijo družbo in pripomorejo k znanstvenemu, 

kulturnemu in splošnemu napredku. Zaključi (prav tam), da je na področju ustvarjanja 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4030
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2358
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2683
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pomembna tudi gospodarska panoga. Bistvo avtorske pravice namreč je, da zagotavlja 

monopol, ki ga zaradi kopiranja ni več. 

Samo Rugelj (2016) je v svoji kolumni pisal, da je na družabnem omrežju vzniknila debata o 

neki knjigi, ki jo je ravno prebral eden od njegovih akademskih knjižnih znancev. Zdela se mu 

je eno od bolj inspirativnih branj tistega leta in glede na to, da je o prevodu te knjige razmišljal 

tudi sam, sta si v zvezi z njo izmenjala nekaj mnenj. Kmalu se je v debato vključilo še nekaj 

drugih ljudi:  

…Vse je potekalo mirno, v slogu salonske debate z obveznim kozarcem v roki, potem pa je en od 

sodelujočih v debati postregel z elektronsko povezavo, zraven pa napisal, da sicer ne ve, ali se to 

sme, vendar da je tukaj na voljo celotna (angleška) vsebina omenjene knjige. Kliknil sem nanjo in 

zgroženo ugotovil, da je javno objavil piratsko povezavo na celotno vsebino knjige, ki si jo je pač 

lahko vsak prenesel na svoj domači računalnik ali kako drugo elektronsko napravo. Seveda se ne 

sme … 

Nadaljuje (prav tam), da je na enem od slovenskih portalov naš pravnik, znan celo v evropskem 

merilu, ter dolgoletni pisec člankov o morali, pravu in drugem, objavil enega svojih zapisov, v 

katerem je bilo tudi nekaj internetnih povezav na vire, ki jih je navajal. Prebiral je njegovo 

besedilo, v katerem je pisal o človekovih agresivnih in moralnih nagonih, saj je navajal tudi 

avtorja, ki so ga izdali dve leti poprej (šlo je za odmevno knjigo Pravičniški um Jonathana 

Haidta) in zraven opazil link. Razveselil se je, saj je pomislil, da bo povezava morda usmerjena 

na njihov knjižni portal, kjer je knjiga predstavljena, ali celo v spletno knjigarno, kjer je na 

prodaj. Ne bi se mogel bolj zmotiti. Navedel je povezavo na neki strežnik, kjer je bila na voljo 

celotna vsebina v angleškem jeziku (prav tam): 

… Kakšna ignoranca! Knjigo, ki je (bila) na voljo celo v slovenskem jeziku in v katero je bilo 

vloženo kar nekaj dela (in posledično denarja), saj je šlo za zahtevno prevodno humanistično delo, 

je (nekdo) gladko prezrl, obenem pa v isti potezi ignoriral še celotno pravno zakonodajo v zvezi z 

avtorskimi pravicami, ki avtorjem in drugim vpletenim sploh omogočajo povrnitev stroškov dela, 

nastalih pri ustvarjanju dela. Ko sem pisal na portal, so v nekaj minutah odstranili to sporno 

povezavo. Možganskih povezav v glavi človeka, ki so sproducirale to idejo, da postreže s piratsko 

povezavo na celotno avtorsko zaščiteno vsebino knjige, pa se žal ne da kar tako spremeniti ali 

prekiniti … 

Zaključi, da bi takih primerov domači založniki in avtorji ter drugi ustvarjalci takšnih in 

drugačnih avtorsko varovanih vsebin lahko našteli še mnogo, zato doda še en primer (prav tam): 

 … Ko so kolegico založnico pred časom povabili na eno od šol na pogovor o knjigi, ki jo je izdala, 

je vprašala učiteljico, ali bodo zaradi predstavitve knjige morda kupili še kakšen izvod te knjige, 

da jo bodo lažje vsi prebrali. Ne, je rekla učiteljica, ni treba, saj eno imamo in sem jo razmnožila v 

tridesetih izvodih, tako da jo bodo vsi zainteresirani lahko brez težav prebrali. Založnica je ostala 

brez besed ... 

Nič drugače pa ni na področju izobraževanja. Ljudem se ne zdi nič narobe, če si knjigo ali 

učbenik izposodijo in potem fotokopirajo. V praksi se s problemom reproduciranja oziroma 
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kršitve te pravice zelo pogosto srečujejo zaposleni in druge osebe v fotokopirnicah, saj lahko s 

fotokopiranjem literature prihaja do kršitve te materialne pravice avtorja. Dokazano je, da je 

izobraževanje, zlasti v razvitem svetu, glavni uporabnik fotokopiranih avtorskih tekstov 

(Hadley 1990, 390). Logar (1996, 2) ugotavlja, da se je tako kot drugod po svetu, tudi pri nas 

razširilo predvsem nedovoljeno fotokopiranje učbenikov, torej knjig, ki jih učenci, dijaki ali 

študenti uporabljajo v izobraževalnem procesu. Težko si je namreč predstavljati, da bi lahko 

založba izdala knjigo, ki bi bila cenejša od fotokopije. Ocenjujejo, da v razvitih deželah letno 

fotokopirajo 200 strani avtorskopravno zaščitenih del na prebivalca (Žnideršič 1994, 77). Po 

ZASP fotokopiranje celotne knjige ni dovoljeno (4. odstavek 50. čl. ZASP). Izjema velja za 

primere, ko je naklada knjige izčrpana že dve leti (5. odstavek 50. čl. ZASP). Zaradi občutne 

razlike v ceni pa si študentje velikokrat na ta način priskrbijo literaturo za študij, saj je 

fotokopirana knjiga lahko tudi za več kot polovico cenejša od originala. Študentje s tem 

prihranijo kar nekaj denarja, fotokopirnice pa imajo možnost »nezakonitega« zaslužka in 

pomagajo pri kršenju avtorske pravice. Tako je fotokopiranje celotnih knjig in učbenikov za 

visokošolski študij ponekod postala med študenti in v nekaterih fotokopirnicah ustaljena praksa.  

Da spoštovanje avtorske pravice ni na zavidljivem nivoju, smo ugotovili že pred leti. Pri 

naključnem obisku nekaterih fotokopirnic v prestolnici, smo ugotovili, da prihaja do 

reproduciranja celotnih knjig in učbenikov (Purger 2015, 36). Ilešič (1989, 36) razlaga, da ne 

smemo podcenjevati koristi, ki jih prinaša možnost reproduciranja na tako enostaven in cenen 

način, saj je tako omogočeno praktično vsakomur, da pride do želenega besedila. Poleg tega je 

v splošnem interesu, da se ohranijo redka dela ali celo unikati s tem, da se preslikajo. Vendar 

ima tako množično kopiranje avtorskih del znatne posledice pri prodaji knjig in periodičnih 

publikacij. Nadaljuje (prav tam), da je nevarnost za avtorje in založnike zlasti v tem, da gre 

običajno za tako imenovane »nevidne kopije«, saj nihče ne ve, koliko kopij zaščitenega dela je 

bilo izdelanih in komu vse so dostopne. Vsaka kontrola je praktično nemogoča, saj je ustreznih 

aparatov dovolj na razpolago povsod in ga ima končno lahko tudi vsak doma. Četudi brez 

komercialnega namena ima danes zasebno kopiranje ekonomski vpliv na normalno izkoriščanje 

dela, saj zasebno kopiranje postaja vse bolj pogosto (Pollaud-Dulian 2005, 487–504 po Bezjak 

2014, 7). 

V magistrski nalogi je predstavljen vidik fotokopiranja učbenikov s stališča fotokopirnice, torej 

podjetja, ki na trgu ponuja storitev fotokopiranja. Cilj fotokopirnice kot podjetja oziroma fizične 

osebe, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost, je narediti čim več fotokopij in s tem ustvariti 

dobiček. Obenem je odgovorna oseba v fotokopirnici zavezana k spoštovanju pozitivne 

zakonodaje, kar pomeni, da mora spoštovati avtorskopravne norme. ZASP prepoveduje 

reproduciranje celotnih knjig in učbenikov. To pomeni, da bi morale fotokopirnice zavračati 

povpraševanje študentov po reproduciranih celotnih knjigah in učbenikih.  A že kratek obisk 

nekaj fotokopirnic v Ljubljani je nakazal, da je reproduciranje celotnih knjig in učbenikov 

pravzaprav vsakdanja praksa (Purger 2015, 34–35). 
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Nadzor nad fotokopirnicami vrši Tržni inšpektorat RS. To je inšpekcijski organ na področju 

varstva potrošnikov in varnosti proizvodov v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. S svojim delom zagotavljajo, da podjetja in podjetniki spoštujejo predpise na 

področjih, na katerih delujejo in tako skrbijo za urejene razmere na trgu. Med najpomembnejša 

področja, kjer tržni inšpektorji izvajajo nadzor, sodijo varstvo potrošnikov, varnost proizvodov, 

trgovina, gostinstvo, storitev, cene, turizem, obrt in varstvo avtorskih pravic (MGRT b. l.).  

V Poslovnem poročilu Tržnega inšpektorata RS za leto 2007 (MGRT 2008b) so zapisali:  

…Tržni inšpektorat RS je v letu 2007 izvajal nadzor avtorske pravice v povezavi s fotokopiranjem 

avtorskih del. Po pridobljenih informacijah naj bi se v kopirnicah razmnoževale celotne knjige, 

predvsem knjige z višjo ceno, ker je fotokopiranje take knjige nekajkrat cenejše od nakupa 

originala. Tržni inšpektorji so v okviru organiziranega nadzora opravili v mesecu oktobru kontrolo 

v 112 kopirnicah, zlasti tistih, ki so locirane v bližini srednjih šol in fakultet. Kršitve avtorskih 

pravic v zvezi s fotokopiranjem so ugotovili v 22 primerih in pri tem zasegli 97 fotokopiranih 

celotnih knjig. Pravnim subjektom so izrekli 6 glob ter 16 opominov ZP-1. Vse zasežene 

fotokopirane knjige se bodo po pravnomočnosti odločb uničile… 

Na področju reproduciranja avtorskih del v fotokopirnicah je bil to edini opravljen inšpekcijski 

pregled do sedaj. 

ZASP v 184. členu določa, da je za vse kršitve določil ZASP, vključno s fotokopiranjem 

avtorskih del, v prvi vrsti odgovorna oseba, ki naroča fotokopiranje (torej vsakdo, ki želi 

fotokopirati knjigo, učbenik in podobno). Globa za tako ravnanje posameznika znaša od 350 

do 1.000 €. Odgovornost za prekršek ali kaznivo dejanje, ki se stori s kršitvijo avtorske pravice, 

temelji na naklepnem ravnanju storilca (MGRT 2008a; ZASP 184. čl.). Ta odgovornost pa 

lahko doleti tudi odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki 

opravlja fotokopiranje za plačilo, in se kaznuje z globo od 350 do 1.500 €, če se zaveda, da s 

tem krši določila ZASP (3. odst. 184. čl. ZASP). V kolikor v fotokopirnici fotokopirajo fizičnim 

osebam celotno knjigo, predstavlja to dejanje po 184. členu ZASP prekršek, za katerega je 

predvidena globa od 1.700 do 5.000 € za pravne osebe in od 350 do 3.000 € za samostojnega 

podjetnika posameznika, ki brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice od avtorja v 

primerih, ko je tak prenos po tem zakonu potreben, reproducira avtorsko delo v celotnem 

obsegu. V fotokopirnicah lahko na tej podlagi zahtevajo naslednje izjave: 

– da je izdaja razprodana že več kot dve leti; 

– da je bila izdaja brezplačno distribuirana javnosti; 

– da ima stranka z avtorjem, njegovimi dediči ali založbo urejeno avtorsko pravno razmerje 

za reproduciranje avtorskega dela s fotokopiranjem. 

Zadnja izjava je veljala do meseca oktobra 2016, ko stopil v veljalo Zakon o kolektivnem 

upravljanju avtorske in sorodnih pravic – ZKUASP (Uradni list RS, št. 63/16), ki je razveljavil 

ZASP v delu, kjer je ta urejal tematiko kolektivnega upravljanja avtorske pravice. Tretja točka 

9. člena ZKUASP pravi, da med obvezno kolektivno upravljanje sodi tudi reproduciranje 
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avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo. Če bi torej nekdo želel fotokopirati knjigo v 

celoti, bi moral pridobiti dovoljenje ustrezne kolektivne organizacije in ne od imetnika avtorske 

pravice (Repas 2017, 28–29). Izjave so namenjene osebam, ki delajo v fotokopirnicah, da se v 

primerih, ko ji niso in ne morejo biti znane okoliščine, ki vplivajo na zakonitost oziroma 

nezakonitost fotokopiranja avtorskega dela, razbremeni odgovornost za morebitne kršitve 

avtorske pravice (AAS b. l.a). V praksi pisne izjave strank niso obvezne in se skoraj v nobeni 

fotokopirnici ne uporabljajo. 

Če torej ena od fotokopirnic zavrača nezakonito fotokopiranje, to v praksi pomeni le, da drugim 

fotokopirnicam omogoči zaslužek, sebi pa posledično manjši obisk študentov, saj so odšli tja, 

kjer so jim reproducirali celotno knjigo ali učbenik. Ni pa to problem samo omenjene 

fotokopirnice, ampak vseh, ki ravnajo zakonito. Sledenje zakonskim normam si manjše 

fotokopirnice danes težko privoščijo, saj bi s takim dejanjem samo nelojalni konkurenci, ki se 

ne ozira na spoštovanje avtorske pravice, omogočile pobrati njihov morebitni zaslužek. V 

situaciji, ko je nadzor nad fotokopirnicami izredno pomanjkljiv, boj za stranke na trgu pa je 

neusmiljen, je manjšim podjetnikom skoraj nemogoče spoštovati avtorsko pravico.  

Magistrska naloga problematizira kršenje materialne avtorske pravice z reproduciranjem knjig 

in učbenikov med študenti. Medtem ko je ta problem običajno obravnavan bodisi s stališča 

zakonodajalca/države ali uporabnikov avtorskih del (študentov), se to delo osredotoča na 

fotokopirnico. Opisani nasprotujoči interesi se namreč srečajo prav v podjetju, ki ponuja 

storitev fotokopiranja na trgu. Odgovorni v fotokopirnicah se znajdejo v nehvaležni situaciji, 

ko je povpraševanja med študenti po fotokopiranju celotnih del veliko, sami pa se znajdejo v 

vlogi »policista«, ki mora študente odvračati od kršenja zakonodaje, obenem pa sebi 

onemogočiti opravljanje storitev. 

1.2  Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je preučiti pojav fotokopiranja celotnih knjig in učbenikov s stališča 

podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo fotokopiranja, ter raziskati njihovo pravno odgovornost 

in ekonomske posledice v primeru (ne)spoštovanja zakonodaje.  

Glavni cilj naloge je ugotoviti, ali je sedanja zakonodajna ureditev v delu, ki ureja pristojnosti, 

odgovornosti in nadzor nad fotokopirnicami, smiselna ter ali je uveljavljanje zakonodaje v 

praksi učinkovito. Posredni cilj naloge je ugotoviti, kolikšen je obseg povpraševanja po 

reproduciranju celotnih knjig in učbenikov v fotokopirnicah ter na tej osnovi oceniti, kaj to 

pomeni za ekonomski položaj manjše fotokopirnice na trgu.     
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1.3 Predvidene raziskovalne metode za doseganje ciljev naloge 

Teoretični del magistrske naloge temelji na proučevanju, analizi in sintezi domače in tuje 

strokovne literature in virov, povezanih z avtorsko pravico. Empirični del pa predstavlja 

raziskavo, ki smo jo opravili v izbrani fotokopirnici.  

Magistrska naloga je sestavljena iz treh delov, pri čemer smo poskušali doseči več ciljev. 

V prvem delu magistrske naloge smo na kratko analizirali zakonodajni vidik avtorske pravice, 

kakšne oziroma katere so in kako se upravljajo ter kakšne so omejitve. Na področju 

kolektivnega upravljanja avtorske pravice smo podrobneje pregledali delo kolektivnih 

organizacij za varovanje in upravljanje pravic avtorjev s področja književnosti, znanosti in 

publicistike. Podrobno smo opisali pomen in vrste nadomestil, ki se plačujejo v fotokopirnicah 

in izobraževalnih ustanovah ter kako se zbrana sredstva delijo. Nadalje smo analizirali delo 

tržnega inšpektorata glede ugotavljanja nepravilnosti pri kršenju avtorske pravice v 

fotokopirnicah. Proučili smo tudi novo Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o avtorski in 

sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu (EUR-Lex 2019), ki jo je marca 2019 potrdil 

Evropski parlament. 

V drugem delu magistrske naloge smo se posvetili praktičnim vidikom problematike, torej 

temu, kako fotokopirnice svoje zakonske obveznosti udejanjajo v praksi. Najprej smo na kratko 

popisali značilnosti trga fotokopirnic v prestolnici, nadaljevali pa smo z analizo obveznosti, ki 

jih pozitivna zakonodaja predpisuje fotokopirnicam, zlasti glede tistih norm, ki se nanašajo 

neposredno na dejavnost fotokopiranja. Na primeru smo prikazali, kako v praksi poteka 

sodelovanje s kolektivnimi organizacijami ter plačevanje nadomestil za privatno in drugo lastno 

reproduciranje. Opisali smo tudi, kakšne so obveznosti fotokopirnic glede pojasnjevanja 

strankam oziroma pozivanja strank k spoštovanju avtorske zakonodaje.  

V tretjem (empiričnem) delu magistrske naloge smo povzeli rezultate raziskave v izbrani 

fotokopirnici. Izvedli smo študijo primera, v okviru katere smo v izbrani fotokopirnici 

analizirali vse gradivo, ki so ga študentje med raziskavo reproducirali, in sicer s stališča vsebine 

fotokopiranega gradiva. Glavni cilj študije primera je ugotoviti, koliko je v praksi izbrane 

fotokopirnice takšnega gradiva, za katerega bi lahko utemeljeno sklepali, da gre za nezakonito 

kopiranje za namene izobraževanja. Z opazovanjem smo spremljali in beležili vsebine in obseg 

reproduciranega gradiva, ki ga študentje uporabljajo za potrebe študija.  

V ta namen smo si v tem delu zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

– RV1: Kolikšen odstotek predstavljajo reproducirane celotne knjige in učbeniki glede na vse 

gradivo, ki ga študentje reproducirajo za potrebe študija? 

– RV2: Kako učinkovito je uveljavljanje zakonodaje v praksi? 

– RV3: Na kakšen način drugače urediti področje, ki ureja pristojnosti, odgovornosti in nadzor 

nad fotokopirnicami? 
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Uporabili smo metodo študije primera, v okviru katere smo se osredotočili na eno fotokopirnico 

in na fotokopirano gradivo študentov. Podatke smo zbirali z metodo strukturiranega 

opazovanja, kjer smo merili pogostost določenih dejanj. Prednost  strukturiranega opazovanja 

vidimo v tem, da so bili podatki pridobljeni v dejanskem okolju (iz prve roke), ne pa od 

vprašanih (Tratnik 2002, 62). Raziskava je temeljila na primarnih podatkih, kjer smo s 

kvantitativnim raziskovalnim pristopom opazovano vedenje prenesli v številke. 

Za raziskavo smo predvideli obdobje prvih šestih mesecev študijskega leta 2018/2019. Potekala 

je v fotokopirnici, ki je locirana v bližini štirih fakultet v prestolnici. V študijo primera je bilo 

vključeno vse gradivo, ki so ga v času raziskave študentje reproducirali v izbrani fotokopirnici. 

V fotokopirnici smo dnevno beležili, koliko študentov je fotokopirnico obiskalo in kakšno 

gradivo ter v kakšnem obsegu so fotokopirali ali natisnili.  

Za lažje spremljanje opazovanega pojava smo pripravili strukturne liste za opazovanje. V 

strukturne liste smo beležili vsebino in obseg fotokopiranega ali tiskanega gradiva, ki je bilo 

razdeljeno v tri kategorije: 

– v prvi kategoriji so bile prosojnice za študij (lastne ali tuje), zapiski (lastni ali tuji), vaje, 

interna študijska gradiva, razni članki ter izbrana poglavja iz knjig in učbenikov; 

– v drugi kategoriji so bile seminarske naloge, ustvarjene v izobraževalnem procesu; 

– v tretji kategoriji pa so bile celotne knjige in učbeniki (glavni predmet našega proučevanja). 

Za potrebo te raziskave v času njenega trajanja nobenemu študentu nismo zavrnili storitve 

fotokopiranja celotne knjige ali učbenika, niti mu nismo razlagali, da se po zakonu to ne sme. 

Smo mnenja, da bi kakršno koli opozarjanje študentov na kršitev zakona imelo za posledico 

vplivanje na njihovo običajno obnašanje, kar bi lahko spremenilo rezultate raziskave. Da pa bi 

vseeno omilili oz. minimizirali obseg kršenja avtorske pravice, smo izbrali fotokopirnico, ki jo 

študentje ne obiskujejo tako množično kot tiste fotokopirnice, ki so locirane neposredno ob 

fakultetah. 

Opazovali smo tri teme oz. statistične enote, ki smo jih poimenovali: prva, druga in tretja 

kategorija. Zanimal nas je predvsem delež reproduciranih celotnih knjig in učbenikov glede na 

vse gradivo, ki so ga študentje reproducirali. Za vsakega študenta smo v strukturnem listu 

označili, katero kategorijo je reproduciral in v kakšnem obsegu. Tako smo dobili dnevnike, ki 

smo jih združili v tedenska poročila. Na koncu pa smo analizirali rezultate in oblikovali 

zaključke. 

V sklepnem delu magistrske naloge smo sistematizirali vse ugotovitve ter na tej podlagi podali 

možne rešitve za rešitev oziroma izboljšanje naslovne tematike. 
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1.4 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

V magistrski nalogi smo se srečevali z različnimi predpostavkami in omejitvami.  

Pri proučevanju problema smo predpostavili, da so fotokopirnice relativno homogena skupina 

podjetij. Čeprav lahko podjetja dejavnost fotokopiranja na trgu opravljajo v različnih 

pravnoorganizacijskih oblikah (kot družbe z omejeno odgovornostjo, kot samostojni podjetniki 

ipd.) in lahko poleg fotokopirniške opravljajo tudi več drugih dejavnosti, se pri opredeljevanju 

interesa fotokopirnice omejujemo na manjše fotokopirnice, katerih dejavnost je pretežno 

izvajanje fotokopirniških storitev.  

Naslednja omejitev, ki se nanaša na proučevane fotokopirnice, je proučevanje le tistih 

fotokopirnic, katerih stranke so (tudi ali zlasti) študentje. Pomembna omejitev naloge je torej, 

da se naloga osredotoča na specifično skupino fotokopirnic, ki so v okolici izobraževalnih 

ustanov oziroma v katerih se sploh fotokopirajo učbeniki in knjige.  

Nekaj dodatnih predpostavk in omejitev se nanaša na empirično raziskavo v tretjem delu 

naloge:  

‒ predpostavljamo, da se študentje v vseh fotokopirnicah, ki so locirane blizu fakultet, 

obnašajo enako oz. zelo podobno; 

‒ predmet preučevanja je bilo samo gradivo, ki so ga študentje reproducirali v času raziskave 

v izbrani fotokopirnici; 

‒ omejitev je majhen, namensko izbran vzorec; 

‒ raziskavo smo opravili samo v eni fotokopirnici. 

Navedene omejitve nakazujejo na to, da je posploševanje rezultatov empiričnega dela raziskave 

zelo omejeno.  
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2 ZAKONODAJA NA PODROČJU DEJAVNOSTI FOTOKOPIRANJA 

Prvi zakon, ki je avtorsko pravico urejal kot abstraktno izključno pravico, je bil Statut of Anne1 

iz leta 1710. Varoval je le registrirana avtorska dela, saj avtorskopravno varstvo ni obstajalo 

samo po sebi. S tem zakonom je bila avtorju še neobjavljenega rokopisa oziroma njegovemu 

pravnemu nasledniku (predvsem tistemu, ki mu je avtor rokopis prodal, torej založniku) 

podeljena izključna pravica, da dovoli oziroma prepove tisk rokopisa. Ta pravica je bila 

omejena na 14 let in se je, če je bil avtor po izteku roka še živ, samodejno podaljšala za 

nadaljnjih 14 let. Pri že objavljenih delih pa je zakon predvideval enako varstvo v enotnem 

obdobju trajanja – 21 let (Drobež 2017, 29–30).  

Temeljni akt, na katerem temeljijo sodobni avtorskopravni sistemi, je Bernska konvencija za 

varstvo književnih in umetniških del (Ur. l. SFRJ–MP, št. 14/75, 4/86, Ur. l. RS, št. 24/92, Ur. 

l. RS–MP, št. 9/92, 3/07). Njen 1. čl. določa, da »države, za katere se uporablja ta konvencija, 

tvorijo Unijo za varstvo pravic avtorjev na njihovih književnih in umetniških delih.« V 2. čl. so 

pojasnjeni izrazi »književna in umetniška dela«, ki »zajemajo vse stvaritve s književnega, 

znanstvenega in umetniškega področja, ne glede na način in obliko njihovega izražanja, kot so:  

‒ knjige, brošure in drugi spisi;  

‒ predavanja, govori, besede in druga dela enake narave;  

‒ dramska ali dramsko-glasbena dela;  

‒ koreografska in pantomimska dela;  

‒ glasbene skladbe z besedilom ali brez besedila;  

‒ kinematografska dela in z njimi izenačena dela, izražena s postopkom, ki je potreben 

kinematografiji;  

‒ dela s področja risanja, slikarstva, arhitekture, kiparstva, rezbarstva, litografije;  

‒ dela s področja fotografije in z njimi izenačena dela, izražena s postopkom, ki je podoben 

fotografiranju;  

‒ dela uporabne umetnosti;  

‒ ilustracije, zemljevidi;  

‒ načrti, skice in plastična dela, ki se nanašajo na zemljepisje, topografijo, arhitekturo ali 

znanost.« 

Med drugim Bernska konvencija določa tudi, da tuji avtorji uživajo enake pravice kot domači. 

V 9. čl. je zapisano: »Avtorji s to konvencijo zavarovanih književnih ali umetniških del imajo 

izključno pravico dovoljevati njihovo reproduciranje, ne glede na kakšen način in v kakšni 

obliki. Državam Unije je prepuščena pravica, da v svojih zakonih dovolijo reproduciranje 

omenjenih del v določenih posebnih primerih toda le, če to reproduciranje ni v škodo redni 

uporabi dela in ne prizadene neopravičene škode zakonitim interesom avtorja.« 

                                                 
1 Polno ime zakona: An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books 

in the Authors of Purchasers of such Copies, During the Times therein mentioned (Drobež 2017, 29). 
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Nadaljevanje dela Bernske konvencije danes opravlja Svetovna organizacija za intelektualno 

lastnino (angl.: World Intellectual Property Organization – WIPO), ki skrbi za mednarodno 

spoštovanje avtorskega prava in administrira pristope novih držav k Bernski konvenciji 

(Zupančič 2004, 4). Trenutno ima organizacija 191 držav članic (WIPO b. l.). 

Bernska konvencija in drugi mednarodni sporazumi so temelj zakonodaje o avtorskem pravu v 

Republiki Sloveniji. Pri zakonodaji s tega področja se ustrezno upoštevajo tudi ustrezne 

direktive Evropske unije. Avtorska dela uživajo poseben pravni status, na kar kaže tudi dejstvo, 

da je avtorska pravica ustavno varovana pravica. Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.  

33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16) jo uvršča med človekove pravice in 

temeljne svoboščine ter v 60. čl. določa, da je zagotovljeno varstvo avtorskih in drugih pravic, 

ki izvirajo iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti (Ustava RS). Ker 

izhaja iz človekove pravice do ustvarjalnosti in njenega izražanja, je varovana tudi s številnimi 

mednarodnimi konvencijami o človekovih pravicah (Pretnar 2002, 60, po Cepec in Kovač 2012, 

269).  

Slovenska področna zakonodaja, katere osrednji zakonski akt je ZASP, v 1. čl. določa, da: »ta 

zakon ureja: 

‒ pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti (avtorska 

pravica); 

‒ pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali 

televizijskih (RTV) organizacij, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz (sorodne 

pravice);  

‒ individualno in kolektivno upravljanje in uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic.«  

ZASP v 5. čl. opredeljuje avtorska dela kot individualne intelektualne stvaritve s področja 

književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Med varovana avtorska 

dela uvršča tudi pisana dela, kot so npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter 

računalniški programi. 10. čl. opredeli avtorja kot fizično osebo, ki je ustvarila avtorsko delo, 

14. čl. pa določa, da avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela (ZASP 1.–

14. čl.). Trampuž, Oman in Zupančič (1997, 30–32) razlagajo, da je sodna praksa izoblikovala 

vrsto meril oz. predpostavk, da neko delo lahko označimo kot avtorsko: delo mora biti 

človekova stvaritev in ne posledica naključnih naravnih procesov ali mehanskih operacij, 

izhajati mora s področja znanosti, književnosti ali umetnosti, nastati mora v »avtorjevem duhu« 

(duhovnost) in mora vsebovati osebno noto avtorja (individualnost), zaznavno mora biti s 

človeškimi čuti, zato je potrebna njegova izraženost na kakršen koli način.  

Poleg ZASP so posamezna vprašanja urejena še s številnimi podzakonskimi akti, kot je npr.: 

‒ Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje2 (Ur. l. RS, št. 33/97, 

63/98 in 103/06); 

                                                 
2 Neveljaven predpis, ki se še uporablja. 
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‒ Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami (Ur. l. RS, št. 56/17); 

‒ Sklep o določitvi seznama mediatorjev 3(Ur. l. RS, št. 82/05); 

‒ Sklep o dopolnitvi seznama mediatorjev4 (Ur. l. RS, št. 36/07) ipd. 

Leta 2016 pa je začel veljati zakon, ki ureja kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic, 

t. i. Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic – ZKUASP. Tretja točka 9. 

čl. določa, da med obvezno kolektivno upravljanje sodi tudi reproduciranje avtorskih del za 

privatno in drugo lastno uporabo ter njihovo fotokopiranje prek obsega iz 50. čl. ZASP. S tem 

je razveljavil ZASP v delu, kjer je ta urejal isto tematiko. 

Pri reproduciranje gre za razmnoževanje primerkov oziroma kopij avtorskega dela. S 

fotokopiranjem literature izvedemo reproduciranje zapisanih del, ki jih glede na zakonske 

določbe lahko opravimo samo pod določenimi pogoji, o čemer bomo pisali v nadaljevanju.  

2.1 Avtorska pravica 

Avtorska pravica daje avtorju časovno omejen monopol nad izkoriščanjem njegovega dela. 

Med drugim mu zagotavlja dohodek, ki je jamstvo za njegovo preživljanje in nadaljnje 

ustvarjanje. Osnovna vloga avtorske pravice je, da promovira in varuje ustvarjalnost, ki je eno 

temeljnih gibal razvoja človeka in družbe (Trampuž 2007, 8). Bistvo avtorske pravice je v njeni 

absolutni naravi, ki avtorju oziroma drugemu imetniku avtorske pravice omogoča, da edini 

odloča o uporabi in izkoriščanju avtorskega dela, vsem ostalim pa prepoveduje posege v 

avtorsko pravico (Chitrakar idr. 2000, 42). ZASP v 15. čl. določa, da iz avtorske pravice izvirajo 

izključna osebnostna upravičenja (moralne avtorske pravice), izključna premoženjska 

upravičenja (materialne avtorske pravice) in druga upravičenja avtorja (druge pravice avtorja). 

2.1.1 Moralne in materialne avtorske pravice  

Moralne avtorske pravice varujejo avtorja glede njegovih duhovnih in osebnih vezi do dela. 

ZASP v 17.–20. čl. navaja pravico prve objave, pravico priznanja avtorstva, pravico 

spoštovanja dela in pravico skesanja. Moralne avtorske pravice so vezane na avtorja osebno. 

Za njih je značilno, da se jih ne da prenesti na drugo osebo in se jim avtor ne more odpovedati 

(Chitrakar idr. 2000, 22). 

Materialne avtorske pravice varujejo premoženjske interese avtorja s tem, da avtor izključno 

dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela in primerkov svojega dela. ZASP v 22. čl. 

opredeljuje materialne avtorske pravice in jih (glede na vrsto uporabe varovanih vsebin) deli na 

štiri glavne oblike: uporabo dela v telesni obliki, uporabo dela v netelesni obliki, uporabo dela 

                                                 
3 Neveljaven predpis, ki se še uporablja. 
4 Neveljaven predpis, ki se še uporablja. 
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v spremenjeni obliki in uporabo primerkov avtorskega dela. Za zakonodajno področje 

fotokopiranja je najbolj pomembna uporaba dela v telesni obliki, ki obsega zlasti pravico 

reproduciranja.  

Pravica reproduciranja je najpomembnejša avtorska pravica. Prvi odstavek 23. čl. ZASP jo 

definira kot izključno pravico, da se delo fiksira na materialnem nosilcu ali drugem primerku, 

in sicer neposredno ali posredno, začasno ali trajno, delno ali v celoti ter s kakršnimkoli 

sredstvom ali v katerikoli obliki. Trampuž, Oman in Zupančič (1997, 92–93) pojasnjujejo, da 

je pomembno, da mora avtorsko delo prej obstajati, da je izraženo in s tem obstoječe, lahko pa 

je v telesni ali netelesni obliki. Določba drugega odstavka 23. čl. ZASP našteva različne možne 

postopke reproduciranja. Delo se reproducira zlasti v obliki grafičnega razmnoževanja, 

tridimenzionalnega razmnoževanja, zgraditve oziroma izvedbe arhitekturnega objekta, 

fotografiranja, tonskega ali vizualnega snemanja ter shranitve v elektronski obliki. Nadaljujejo 

(Trampuž, Oman in Zupančič 1997, 92–93), da način in oblika reproduciranja nista pomembna: 

lahko je ročno, strojno, magnetno, reprografsko, fotografsko, filmsko, mikrofilmsko, digitalno 

itd. Ugotavljajo, da je telesno reproduciranje najbolj očitna in oprijemljiva oblika izkoriščanja 

avtorskega dela, zato ni čudno, da je prav Guttenbergov izum tiskarskega postopka iz 15. 

stoletja, ki je čez noč omogočil telesno reproduciranje pisanih del, spodbudil razmišljanje in 

razvoj pravnih rešitev, ki so privedle do nastanka in uzakonitve avtorske pravice (prav tam).  

2.1.2 Druge pravice avtorja 

Med druge pravice avtorja ZASP v 34.–37. čl. uvršča pravico dostopa in izročitve, sledno 

pravico, pravico javnega posojanja in pravico do nadomestila. Skupna značilnost teh pravic je, 

da niso izključne. Gre za upravičenja, ki so del avtorske pravice, vendar niso monopolne narave 

(Cepec in Kovač 2012, 271). Z vidika tematike obravnave magistrske naloge je izmed naštetih 

drugih pravic za avtorja najpomembnejša pravica do nadomestila.  

Gre za posebno poplačilno pravico avtorjev, s katero se izravna ali nadoknadi zmanjšanje 

potrebe ali verjetnosti nakupa varovanih vsebin s strani uporabnikov, ki nastaja zaradi 

dovoljenega zasebnega ali drugega lastnega reproduciranja po 50. čl. ZASP. Z razvojem novih 

razmnoževalnih tehnik, naprav in nosilcev se izvršuje množično zasebno reproduciranje, kar 

povzroča avtorjem ogromno škodo, zato se je v pravu oblikoval kompromis, da avtorji dobijo 

za to vrsto uporabe pravico do primernega denarnega nadomestila (Seitl 2014, 30). 

Po ZASP pripada avtorjem in imetnikom sorodnih pravic posebno nadomestilo, ker zakon 

dovoljuje poseg v njihove izključne pravice s tem, ko je posameznikom omogočeno, da pod 

določenimi pogoji reproducirajo varovano delo za zasebne potrebe. Direktiva 2001/29/ES  

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 5. 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske 

in sorodnih pravic v informacijski družbi določa pravično nadomestilo kot pogoj za ureditev 

izjem in omejitev pravice reproduciranja (EUR-Lex 2001). Nadomestila sme pobirati le 
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pristojna kolektivna organizacija, ki ima za to dovoljenje Urada RS za intelektualno lastnino 

(URSIL 2006). 

37. čl. ZASP določa, da ima avtor pravico do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno 

snemanje in za fotokopiranje svojega dela, ki se izvrši pod pogoji privatne in/ali druge lastne 

uporabe iz 50. čl. tega zakona. Zavezanci za plačilo nadomestil so proizvajalci naprav za tonsko 

in vizualno snemanje, proizvajalci naprav na fotokopiranje, proizvajalci praznih nosilcev zvoka 

ali slike ter imetniki naprav, ki ponujajo odplačno fotokopiranje. Upravičenci do nadomestil pa 

so avtorji in imetniki sorodnih pravic, katerih avtorska dela in predmeti sorodnih pravic se 

privatno reproducirajo (URSIL 2006). Nadomestilo za fotokopiranje se plačuje pri prvi prodaji 

ali uvozu novih naprav za fotokopiranje in od fotokopij, narejenih za prodajo, glede na njihovo 

verjetno število. 

2.2 Omejitve avtorske pravice 

Čeprav je avtorska pravica monopolna, jo zakonodajalec na posameznih področjih omejuje s 

tem, da avtorjevi interesi z omejitvijo ne smejo biti nesorazmerno prizadeti (Cepec in Kovač 

2012, 272). V vseh sistemih avtorskega prava je priznano načelo, da avtorska pravica ni 

neomejena. Gre za kompromis med načelom, da naj gredo koristi avtorskega dela avtorju kot 

nagrada za njegov ustvarjalni trud, in načelom, da so avtorska dela namenjena skupnosti (Ilešič 

1989, 34). ZASP navaja vsebinske in časovne omejitve avtorske pravice.  

2.2.1 Vsebinske omejitve 

V času trajanja pravice lahko imetnik avtorske pravice prepove vsakomur, ki nima njegovega 

dovoljenja, poseg v njegovo pravico. Med drugim lahko prepove tudi reproduciranje avtorskega 

dela. V skladu s t. i. vsebinskimi omejitvami avtorske pravice pa lahko tretja oseba izkorišča 

avtorsko delo brez dovoljenja imetnika avtorske pravice (Repas 2017, 19). Vsebinske omejitve 

avtorske pravice so dopustne v primerih, ki so določeni v 4. oddelku ZASP. S 46. čl. je ZASP 

postavil generalno klavzulo, preko katere se presojajo vsi dopustni primeri omejitev avtorske 

pravice. Splošno pravilo, ki ga narekuje, je, da se vsi dopustni primeri omejitve avtorske pravice 

vedno presojajo z vidika ciljnega namena, dobrih običajev, skladnosti z običajno uporabo dela 

in skladnosti z zakonitimi interesi avtorja (Trampuž, Oman in Zupančič 1997, 142). Vsebinske 

omejitve prizadenejo predvsem materialne avtorske pravice. Med vsebinske omejitve zakon 

uvršča zakonite licence in prosto uporabo. 

Zakonite licence 

Zakonite licence so določene v korist izvajanja pouka, periodičnega tiska in invalidnih oseb. Za 

uporabnika to pomeni, da sme v zakonsko določenih primerih uporabiti avtorsko delo, ne da bi 
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pred tem z avtorjem ali drugim imetnikom avtorske pravice sklenil pogodbo o prenosu ustrezne 

materialne avtorske pravice. Mora pa uporabnik avtorju za tovrstno uporabo plačati  

nadomestilo. 47. čl. ZASP določa, da je dopustno za namene pouka v čitankah in učbenikih  

reproducirati dele avtorskih del ter posamična avtorska dela s področja fotografije, likovne 

umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije. 

Dopustno je reproducirati v periodičnem tisku aktualne članke iz takega tiska, v katerih so 

obravnavana splošna vprašanja, če avtor tega ni izrecno prepovedal.  V korist invalidnih oseb 

pa je dopustno reproduciranje in distribuiranje dela, če to delo ni na voljo v zahtevani obliki in 

je uporaba neposredno povezana z invalidnostjo teh oseb, omejena na njen obseg in ni 

namenjena doseganju neposredne ali posredne gospodarske koristi (47.a čl. ZASP). Zakonita 

licenca posega le v pravico reproduciranja, ne pa tudi v druga upravičenja avtorja. 

Prosta uporaba 

Še večjo omejitev avtorske pravice predstavljajo primeri t. i. proste uporabe, v okviru katere je 

avtorska dela dopustno uporabljati prosto, brez avtorjevega dovoljenja in celo brez ustreznega 

plačila. Chitrakar idr. (2000, 45) navajajo, da tako zakonsko ureditev narekujejo močni družbeni 

interesi, zaradi katerih avtor takšni uporabi ne sme ugovarjati. Nadaljujejo (prav tam), da so 

razlogi za tako izjemo v spoznanju, da avtorji vedno črpajo iz nekega skupnega kulturnega 

okolja, katerega del so posledično tudi njihove stvaritve, avtorska dela pa so namenjena 

skupnosti, saj zagotavljajo njen razvoj in predstavljajo temelj znanosti, izobraževanja, kulture 

in tehnike. ZASP navaja primere proste uporabe v 48.–57. čl. Glede na temo magistrske naloge 

se bomo osredotočili samo na 50. čl., ki določa privatno in drugo lastno reproduciranje, o čemer 

bomo podrobneje pisali v naslednjem poglavju. 

Creative Commons licence 

Nekateri ustvarjalci ne želijo uveljaviti vseh pravic, ki jim jih podeljuje avtorsko pravo. 

Creative Commons licence pomagajo obdržati vse avtorske pravice, ki jih ima avtor od 

trenutka, ko delo ustvari in ga izrazi, vendar hkrati dopuščajo določene izjeme pod določenimi 

pogoji. Projekt Creative Commons ponuja možnost ustvarjalcem in dajalcem licence enostaven 

način, da povejo, katere rabe svojega dela dovolijo reproducirati, tako da lahko dela svobodneje 

krožijo med uporabniki. Creative Commons želi promovirati ustvarjalnost, tako da avtorjem 

pomaga pri prilagajanju njihovih avtorskih pravic njihovim lastnim potrebam (Creative 

Commons Slovenija b. l.). Vse licence predvidevajo, da morajo vsi uporabniki priznati 

avtorstvo prvotnemu ustvarjalcu, obenem pa z njimi avtor dovoljuje uporabnikom, da prosto 

reproducirajo, distribuirajo, predvajajo in izvajajo njegova dela v skladu z željami, ki jih avtor 

izbere med različnimi možnostmi, ki so zanj že vnaprej pripravljene (Artservis 2012).  
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2.2.2 Časovne omejitve 

Avtorska pravica ne zastara, temveč ugasne s potekom časa. S pretekom trajanja avtorske 

pravice avtorsko delo ni več avtorskopravno varovano, je v prosti uporabi. Časovne omejitve 

so določene v 58.– 67. čl. ZASP. Avtorska pravica traja za čas avtorjevega življenja in še 70 let 

po njegovi smrti. Obdobje trajanja avtorske pravice je namenjeno varstvu avtorja in prvih dveh 

generacij njegovih potomcev, saj lahko avtorskopravno varstvo po avtorjevi smrti uveljavljajo 

njegovi dediči (Chitrakar 2014, 5). Izjema je pravica skesanja, ki je vezana izključno na avtorja 

in ugasne z njegovo smrtjo. Ravno tako so izjeme pri anonimnih delih in delih, ki niso bila 

zakonito objavljena. Kadar je delo ustvarilo več avtorjev, začne 70-letni rok teči od smrti 

soavtorja, ki je umrl zadnji. Roki za časovno omejitev avtorske pravice začnejo teči 1. januarja 

tistega leta, ki sledi letu njihovega začetnega dogodka. 

2.3 Privatno reproduciranje 

Že od zametkov avtorskega prava obstaja izjema od avtorjevih izključnih pravic na njegovem 

delu v primerih, ko se to delo izkorišča za t. i. privatno uporabo. Trampuž, Oman in Zupančič 

(1997, 152) so mnenja, da razloge za tako izjemo najdemo v spoznanju, da je avtor vraščen v 

svoj kulturni krog, iz katerega prosto črpa navdih in tako v določeni meri zmeraj gradi na 

kulturnem ustvarjanju drugih avtorjev. Že Štempihar (1960, 101) piše, da so avtorska dela 

namenjena skupnosti. Razvoj moderne industrijske družbe temelji na informacijah in 

dokumentaciji, brez katerih si znanosti, izobraževanja, kulture in tehnike ni možno zamisliti. 

Trampuž, Oman in Zupančič (1997, 152) nadaljujejo, da se ne sme prezreti, da je avtorsko 

pravico, zlasti njene prepovedne in odstranitvene zahtevke, težko ali sploh nemogoče uveljaviti 

in nadzorovati na privatnem področju. Zaključijo, da je zato ob pomembnih argumentih v prid 

proste privatne uporabe treba po drugi strani določiti in spoštovati njen okvir (prav tam). 

Podlago za dovoljeno izjemo reproduciranja v privatne namene določa že Bernska konvencija 

za varstvo književnih in umetniških del, po katerem je državam članicam dopustno, da v 

zakonih dovolijo reproduciranje del v posebnih primerih pod pogojem, da tako reproduciranje 

ni v škodo redni uporabi del in ne prizadene neupravičene škode zakonitim interesom avtorja. 

Gre za t. i. tristopenjski test: posebni primeri, redna oziroma normalna uporaba del in prepoved 

nesorazmerne škode zakonitim interesom avtorja (Dreier in Hugenholtz 2006, 41–43, po Repas 

2017, 31). Opozoriti pa je potrebno, da so ti trije pogoji testa kumulativni, zato neizpolnitev 

enega od pogojev pomeni, da omejitev ne bo upravičena (Bezjak, 2014, 10). 

Obseg privatnega reproduciranja določa 50. čl. ZASP. Pojem reproduciranja se ne nanaša le na 

fotokopiranje, temveč zajema vsako drugo razmnoževanje na papirju ali podobnem nosilcu z 

uporabo fotokopiranja ali druge tehnike s podobnimi učinki ter vsako razmnoževanje na 

kateremkoli drugem nosilcu (Sta 2018b). Trampuž, Oman in Zupančič (1997, 93) 

poenostavljeno opredelijo reproduciranje kot razmnoževanje primerkov oziroma kopij 
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avtorskega dela. Zakonska definicija je nekoliko natančnejša in govori o fiksiranju avtorskega 

dela na materialnem nosilcu ne glede na vrsto postopka in število primerov. Ilešič (1974, 257) 

razlaga, da gre za reproduciranje pri vsakem izdelovanju kopij, ne glede na način in postopek 

izdelave, zato je nesporno, da gre za reproduciranje tudi pri fotokopiranju. Glavno vprašanje pa 

je, v kolikšnem obsegu je dopustno fotokopiranje zaščitenih avtorskih del brez avtorjevega 

dovoljenja. 

2.3.1 Dovoljen obseg reproduciranja 

Uporabnik ne more reproducirati avtorskih del v neomejen obsegu in v neomejenem številu 

kopij oziroma primerkov (Repas 2017, 20). 50. čl. ZASP določa, da ob predpisanem 

nadomestilu fizična oseba lahko prosto reproducira že objavljeno delo v največ treh primerkih, 

če to stori: 

‒ na papirju ali podobnem nosilcu z uporabo fotokopiranja ali druge fotografske tehnike s 

podobnimi učinki; 

‒ na katerem koli drugem nosilcu, če to stori za privatno uporabo, če primerki niso izročeni 

ali priobčeni v javnosti in če pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne 

gospodarske koristi.  

Pogoj fizične osebe je izpolnjen tudi, če fizična oseba naroči fotokopiranje v komercialni 

fotokopirnici, pojem privatna uporaba pa je pravni standard in ga je zato možno širše razlagati 

(Trampuž, Oman in Zupančič 1997, 154). Po določbi 3. čl. ZASP je avtorsko delo objavljeno, 

če je z dovoljenjem upravičenca postalo dostopno javnosti, javnost pa se z 2. čl. ZASP 

opredeljuje kot večje število oseb, ki so izven kroga družine ali kroga osebnih znancev. 

Repas (2017, 21–24) zelo kritično gleda na 50. čl. ZASP, saj se na prvi pogled morda zdi 

določba jasna, njena natančnejša analiza pa pokaže kompleksnost in nejasnost v povezavi z 

uporabo v digitalnem in tudi analognem svetu. Ker gre za določbo, ki se množično uporablja in 

bi že iz tega razloga terjala zelo jasno opredelitev, jo to zelo preseneča (prav tam):  

… V zvezi s prvim dodatnim pogojem ZASP v prvi točki drugega odstavka 50. člen navaja, da se 

reproduciranje lahko izvrši na papirju ali podobnem nosilcu z uporabo fotokopiranja ali druge 

fotografske tehnike s podobnimi učinki (reprografsko reproduciranje). V drugi točki drugega 

odstavka pa se lahko izvrši na kateremkoli drugem podobnem nosilcu, če se to stori za privatno 

uporabo, če primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti in če pri tem fizična oseba nima namena 

dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi (privatno reproduciranje na kateremkoli 

mediju). Nomotehnično je torej zakonodajalec reproduciranje na papirju ali podobnem nosilcu z 

uporabo fotokopiranja, torej reprografsko reproduciranje, navedel v prvi točki drugega odstavka 

50. člena, reproduciranje na kateremkoli drugem nosilcu pa v drugi točki istega člena, pri čemer je 

le v tej točki dodal pogoje glede namena privatne uporabe, prepovedi izročitve primerkov javnosti 

ter doseganja neposredne ali posredne gospodarske koristi. Postavlja se vprašanje, ali ti dodatni 

pogoji iz druge točke drugega odstavka veljajo tudi za primer dopustnega reproduciranja po prvi 

točki drugega odstavka 50. člena ZASP, se pravi v primeru reprografskega reproduciranja. Če ne, 
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potem je obseg uporabe prve točke širši (z izjemo nosilcev seveda), ker ne vsebuje omejitve na 

privatno uporabo in na odsotnost doseganja neposredne ali posredne gospodarske koristi … 

Ocenjuje (prav tam), da bi glede na namen 50. čl. ZASP sicer bila smiselna razlaga, da je treba 

vsebino prve točke zapolniti s pogoji iz druge točke. Vendar bi to lahko pomenilo, da študent 

ne bi smel napraviti treh primerkov tujega avtorskega dela, saj bi se to lahko štelo za doseganje 

neposredne oziroma posredne gospodarske koristi5. Navaja (prav tam), da v skladu z nemško 

teorijo in prakso reproduciranje za profesionalne in izobraževalne namene pomeni doseganja 

neposredne oziroma posredne gospodarske koristi. Nadaljuje (prav tam), da če sprejmemo 

razlago, da reproduciranje avtorskih del za namene študijskega procesa (priprava na izpit, 

priprava seminarskih in diplomski nalog) pomeni doseganje neposredne ali posredne 

gospodarske koristi, sme študent reproducirati tuje avtorsko delo na papir, ne sme pa ga shraniti 

na drugem nosilcu (npr. trdi disk). V primeru razlage, da ti primerki ne pomenijo doseganja 

gospodarskih koristi, pa bi bila dopustna reprodukcija na kateremkoli nosilcu.  

V petem odstavku 50. čl. ZASP sta pri prepovedi omenjeni še dve izjemi. Pod pogoji iz prvega 

odstavka tega čl. je dovoljeno: 

‒ reproducirati pisano delo v obsegu celotne knjige, če je njena naklada izčrpana že najmanj 

dve leti; 

‒ reproducirati grafično izdajo glasbenega dela z ročnim prepisovanjem. 

Šteje se, da je izčrpanje naklade doseženo takrat, ko je število neprodanih primerkov manjše od 

5 % celotne izdaje, v vsakem primeru pa, če je manjše od 100 primerkov (ZASP 92. čl.), kar se 

v praksi lahko ugotavlja pri založniku ali v ustrezni reprezentativni knjigarni. Za glasbena dela 

pa velja posebnost, da je dovoljeno ročno prepisovanje notnih zapisov, predvsem zaradi 

arhivskih namenov (Trampuž, Oman in Zupančič (1997, 155).  

O smiselnosti vsebine pravila o izčrpavanju naklade, zlasti del, ki se navezuje na manj kot 100 

primerkov dela, se sprašuje Repas (2017, 26). Navaja, da se danes v Republiki Sloveniji 

strokovne knjige tiskajo v zelo majhnih nakladah (običajno 300 izvodov, včasih pa tudi manj) 

in se posledično torej lahko šteje, da je naklada strokovnih knjig kar hitro izčrpana (lahko že 

kmalu po dveh letih od izdaje knjige) in je tako tudi fotokopiranje knjige v celoti zakonito in v 

skladu s 50. čl. ZASP (prav tam).  

Zakon predpisuje omejitev samo glede števila primerkov, ne določa pa nič oprijemljivega glede 

samega obsega reproduciranja avtorskih del. Zasledili smo tri javne objave, ki govorijo o 

izvajanju fotokopiranja. Prva je vezana na knjižnice, drugi dve pa na izobraževalne ustanove. 

Petermanec (1999, 58) v članku obravnava, kako je urejeno fotokopiranje gradiva v knjižnicah: 

… Število fotokopij: Dovoljeno je kopirati 1 članek iz periodike, iz monografije pa sprejemljivi del 

(ne več kot eno poglavje oz. več kot 5 % celotnega dela); pri brošurah, ki imajo do 20 strani, pa do 

                                                 
5 Schack 2005, 225; Dreier in Schulze 2008, 853, po Repas 2017, 22 
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10 % celotnega dela. Ne smemo kopirati celotne knjige, za kar se šteje 70 % označenega števila 

strani v knjigi. Prav tako ni dovoljeno kopirati celotne številke posamezne revije. Izjemo naredimo 

le, ko ima uporabnik pisno dovoljenje avtorja ali je knjiga razprodana že več dve leti … 

Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja je konec leta 2013 

sprejela Začasno tarifo za reproduciranje avtorskih del preko obsega iz 50. čl. ZASP v šolah 

(SAZOR GIZ 2013b, 3). V 10. čl. je bil določen obseg fotokopiranja. Navedeno je bilo, da je 

fotokopiranje omejeno na največ 10 % posamezne knjige, 30 % članka, revije ali časopisa. V 

primeru zbirk poezije je dopustno fotokopirati največ 10 strani določene zbirke. V primeru 

zbirke tekstov, pa je dovoljeno fotokopirati celo kratko zgodbo, poglavje (ali podoben segment) 

novele ali celoten prizor (sceno ali epizodo) gledališke igre oziroma predstave. 

Ko pa je bil v letu 2016 sprejet Skupni sporazumu o reproduciranju avtorskih del prek obsega 

iz 50. čl. ZASP v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 54/16), pa 6. čl. sedaj 

navaja naslednji obseg fotokopiranja:  

(1) Fotokopiranje iz posamezne knjige je dovoljeno v delu, ki tvori smiselno celoto (npr. poglavje 

in podobno), iz revije ali časopisa pa posamezen članek oziroma sklop tekstov (npr. podatkov 

oziroma informacij), ki se nanašajo na isto tematiko.  

(2) Pri zbirkah poezije ali proze oziroma tekstov različnih avtorjev je dovoljeno fotokopirati celotno 

pesem oziroma kratko zgodbo posameznega avtorja, poglavje ali podoben segment avtorskega dela 

ali celoten prizor (sceno) gledališke igre oziroma predstave ali filmskega scenarija. 

Čeprav fotokopirnice nimajo tako razčlenjenih zakonsko določenih omejitev glede dovoljenega 

obsega reproduciranja avtorskih del (razen celih knjig in notnih zapisov), bi bila pa tako 

natančna navodila za fotokopirnice verjetno nesmiselna, saj je vsakomur v fotokopirnici v 

interesu, da naredi čim več fotokopij in ne da stranki ne ustreže, če bi želela fotokopirati npr. 

tri poglavja iz knjige ali dva članka iz revije. 

2.3.2 Omejitve reproduciranja 

Četrti odstavek 50. čl. ZASP določa, da reproduciranje ni dovoljeno glede pisanih del v obsegu 

celotne knjige, grafičnih izdaj glasbenih del, elektronskih baz podatkov in računalniških 

programov ter v obliki izvedbe arhitekturnega objekta, če ni s tem zakonom ali s pogodbo 

drugače določeno.  

Repas (2017, 25–26) je mnenja, da je prepoved reproduciranja posameznih avtorskih del, med 

katera sodijo tudi knjige, povsem ustrezna, saj se fotokopiranje knjige v celotnem obsegu šteje 

za nasprotno običajni uporabi dela in zakonitim interesom avtorja v 46. čl. ZASP. Pojasnjuje 

(prav tam), da prepoved fotokopiranja v celotnem obsegu ne more pomeniti, da izpustimo 

kazalo vsebine ali stvarno kazalo ali oboje skupaj ali da lahko fotokopiramo polovico knjige, 

saj je obseg reproduciranja vedno treba presojati v vsakem posamičnem primeru. Je mnenja, da 
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ravno tako tudi revije kot celote ni dopustno fotokopirati, čeprav to ni izrecno navedeno v 50. 

čl. ZASP (prav tam). 

Tudi v Skupnem sporazumu o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. čl. ZASP v vrtcih 

in šolah v Republiki Sloveniji je v 7. čl. določeno, da se fotokopiranje ne sme izvajati zato, da 

bi nadomeščalo učbenike, delovne zvezke in druga učna gradiva, ki so izdana kot avtorska dela 

v skladu z ZASP. 

2.4 Kolektivno upravljanje avtorske pravice 

Avtorske pravice se lahko upravljajo posamično (individualno), to je za vsako posamezno 

avtorsko delo posebej, ali pa skupinsko (kolektivno), to je za več avtorskih del več avtorjev 

hkrati (7. čl. ZKUASP). Razvoj novih tehnologij za masovno izkoriščanje avtorskih del, ki se 

je začel z izumom tiskarskega stroja ter nadaljeval s fotokopiranjem, krči obseg pravic, pri 

katerih je individualno upravljanje možno. Posameznik v razmerah masovne uporabe avtorskih 

del izgubi možnost kontrole nad izkoriščanjem svojih del, saj število uporabnikov postane 

preveliko, da bi avtor sam nadzoroval uporabo avtorskega dela, se pogajal z vsakim 

potencialnim uporabnikom posebej in pobiral vse avtorske honorarje, ki izvirajo iz uporabe 

njegovih del. Zato se avtorji združujejo v t. i. kolektivne organizacije, ki namesto njih 

nadzorujejo tovrstno uporabo njihovih avtorskih del in za avtorje pobirajo avtorske honorarje 

oziroma nadomestila za uporabo varovanih del (Chitrakar idr. 2000, 85). Edini pogoj za 

kolektivno upravljanje avtorske pravice je, da je avtorsko delo objavljeno, torej kolektivna 

organizacija lahko upravlja pravice samo na tistih varovanih vsebinah, ki so z dovoljenjem 

upravičenca postale dostopne javnosti (Trampuž 2007, 53).  

Lubarda (2009, 8) razlaga, da glede na stopnjo »obveznosti« razlikujemo med tremi sistemi 

upravljanja: prostovoljnim, razširjenim ali obveznim. Prostovoljno kolektivno upravljanje 

deluje po načelu pogodbenega razmerja med avtorjem in kolektivno organizacijo. Za razširjeno 

kolektivno upravljanje velja, da če obstaja na določenem področju neka dovolj reprezentativna 

(v smislu števila avtorjev, katerih pravice upravlja) kolektivna organizacija, zakon njen učinek 

razširi tudi na tiste imetnike pravic, ki niso njeni člani. Tako kolektivna organizacija upravlja s 

pravicami vseh avtorjev na tistem področju, vendar pa lahko avtor iz takega sistema 

kolektivnega upravljanja izstopi, če se tako odloči (Ficsor 2003, po Lubarda 2009, 8). Pri 

obveznem kolektivnem upravljanju pa avtor nima izbire. Kolektivna organizacija ima mandat 

oziroma pooblastilo za upravljanje z njegovimi pravicami ne glede na njegove želje.  

ZKUASP v tretji točki 9. čl. določa, da med obvezno kolektivno upravljanje sodi tudi 

reproduciranje avtorskih del za privatno in drugo lastno reproduciranje ter njihovo 

fotokopiranje prek obsega iz 50. čl. ZASP. Za svoje avtorske pravice tako ne skrbi njihov 

posamezni imetnik, ampak je kolektivna organizacija tista, ki skrbi tako za zakonito 

reproduciranje v okviru 50. čl. ZASP (prosta uporaba) kot tudi za fotokopiranje preko tistega, 
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kar je zakonito v okviru proste rabe. V praksi to pomeni, da če bi nekdo želel fotokopirati knjigo 

v celoti, bi za to moral pridobiti dovoljenje ustrezne kolektivne organizacije. Enako velja npr. 

za učitelja na osnovni šoli, ki bi želel za namene pouka fotokopirati več kot tri primerke dela 

za svoje učence. V Republiki Sloveniji je bila za upravljanje s tovrstnimi pravicami 

ustanovljena kolektivna organizacija SAZOR GIZ (Repas 2017, 29). 

Na obvezno kolektivno upravljanje nekateri gledajo zelo kritično. Grčar (2003, 20) meni, da je 

vzrok za številne spore med kolektivno organizacijo in uporabniki (plačniki kolektivnim 

organizacijam) višina nadomestila ali osnova, na podlagi katere se višina določa. Pojasnjuje 

(prav tam), da je ena od značilnosti kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic, da je sistem 

tarif oziroma plačil izredno splošen, pavšaliziran in ne nujno v sorazmerju z dejansko uporabo 

zaščitenih avtorskih del. Nadaljuje (prav tam), da se uporabniki prevelikemu posploševanju 

upirajo in zahtevajo sistem, ki bo v nekakšni vzročni zvezi med dejansko uporabljenimi 

avtorskimi deli in plačilom zanje. Meni, da je vloga uporabnika v postopkih dodelitve 

dovoljenja, odobritve tarif ali vpliva na usodo delitve sredstev znotraj kolektivne organizacije 

praktično zanemarljiva in pojasni (prav tam), da zakon v nobeni fazi kolektivnega uveljavljanja 

ne predvideva sodelovanja uporabnikov, še manj pa vplivanja na pogoje ali splošne tarife. 

Zastavlja si tudi vprašanje (prav tam), kakšna pa je vloga širšega kroga avtorjev pri določanju 

tarif in delitvi sredstev mednje. Nadaljuje, da kolektivna organizacija predstavlja avtorje, 

vendar je le njihov ozek krog dejaven znotraj njenega delovanja (prav tam). Prav tako pa mora 

kolektivna organizacija v posamezni državi skrbeti tudi za uveljavljanje pravic avtorjev zunaj 

meja te države, pri tem pa si ponovno zastavlja vprašanje (prav tam), v kolikšni meri so ti (vsaj 

posredno) prisotni pri omenjenih postopkih in konec koncev udeleženi pri izplačilu zbranih 

avtorskih nadomestil. 

Lubarda (2009) se sprašuje, ali obvezno kolektivno upravljanje avtorskih pravic avtorje 

omejuje. Meni, da je obvezno kolektivno upravljanje med oblikami kolektivnega upravljanja 

najbolj groba stopnja posega v avtorsko pravico (prav tam). Nadaljuje, da bi bilo ob upoštevanju 

dejstva, da gre v primeru avtorskih pravic za človekove pravice, smiselno dati avtorju na voljo 

odločitev o tem, ali želi svoje pravice uveljavljati kolektivno ali individualno (Helfer 2006, 85–

114, po Lubarda 2009, 8). Poleg tega pa bi morali imeti tudi možnost ustvariti nove kolektivne 

organizacije za upravljanje z njihovimi pravicami, če z obstoječimi organizacijami niso 

zadovoljni (Gervais 2002, 26, po Lubarda 2009, 8). 

Trampuž (2007, 54–61) razlaga, da obvezno kolektivno upravljanje ne pomeni omejitve 

avtorjevih možnosti, ampak je avtorjem prej lahko v pomoč, saj ima pozitivne in zaščitniške 

učinke. Meni, da poenostavlja izkoriščanje varovanih vsebin, kar je bistveno. Nadaljuje (prav 

tam), da je v nekaterih primerih edini smotrni način pridobitve nadomestila za uporabo 

avtorskih del, saj bi bilo to z individualnim upravljanjem praktično nemogoče. Glede na 

pavšalnost nadomestil, masovnost privatnega reproduciranja in masovnost imetnikov pravic je 
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mnenja (prav tam), da je obvezno kolektivno upravljanje z nadomestilom za reproduciranje za 

privatno rabo edini možni način upravljanja in tudi skladen z Bernsko konvencijo.  

Kolektivno upravljanje avtorskih pravic poteka tako, da kolektivna organizacija za kolektivno 

upravljanje avtorskih pravic zbira nadomestila za uporabo avtorskih pravic v imenu in za račun 

avtorjev, nato pa ta sredstva deli med avtorje v skladu s svojimi pravili. Obseg pravic 

posameznega avtorja se tako glede te pravice določi šele s pravili delitve, ki jih avtorji sprejmejo 

v organih upravljanja te organizacije v skladu z njenim statutom (Kovšca Pušenjak 2018, 9). 

2.5 Kolektivne organizacije 

Kolektivne organizacije so pravne osebe, ki na podlagi dovoljenja pristojnega organa 

nepridobitno in kot edino dejavnost ter po samem zakonu ali pogodbi z imetniki pravic v svojem 

imenu in za njihov račun skrbijo za skupinsko upravljanje določenih avtorskih in sorodnih 

pravic, in sicer v tistih primerih mnogoštevilne uporabe del, ko je individualno upravljanje 

oteženo ali sploh nemogoče (Trampuž 2007, 35). Njihove naloge so določene v 16. čl. 

ZKUASP: 

1. dovoljujejo uporabo del iz repertoarja pod podobnimi pogoji za podobne vrste uporabe; 

2. se v dobri veri pogajajo z reprezentativnimi združenji uporabnikov in z njimi sklepajo skupne 

sporazume iz 44. čl. tega zakona; 

3. objavljajo skupne sporazume in obveščajo uporabnike o veljavnih tarifah; 

4. sklepajo in objavljajo sporazume o zastopanju s tujimi kolektivnimi organizacijami; 

5. nadzorujejo uporabo avtorskih del iz svojega repertoarja; 

6. uporabnikom izdajajo račune za uporabo avtorskih del iz svojega repertoarja, zbirajo avtorske 

honorarje in jih izterjujejo; 

7. dodeljujejo zbrane avtorske honorarje upravičenim imetnikom pravic v skladu z vnaprej 

določenimi pravili o delitvi in izplačilu zbranih avtorskih honorarjev; 

8. izplačujejo dodeljene avtorske honorarje upravičenim imetnikom pravic; 

9. uveljavljajo varstvo avtorskih pravic pred sodišči in drugimi državnimi organi ter o tako 

uveljavljenih pravicah predložijo avtorjem račun. 

Kolektivne organizacije bi lahko opredelili kot vmesni člen med imetniki pravic, katerim 

omogočajo zaščito njihovih del, in uporabniki, ki jim omogočajo zakonit dostop do uporabe del 

(Gorenc 2017, 8). ZKUASP v 4. čl. določa, da mora biti upravljanje pravic njihova edina in 

glavna naloga, dovoljenje za kolektivno upravljanje pa pridobijo organizacije, ki so bodisi v 

lasti ali pod nadzorom svojih članov bodisi nepridobitne. To pomeni, da niso usmerjene v 

pridobivanje lastnega dobička, temveč je njihov namen ustvarjanje dobička za člane (Drobež 

2017, 117). Obdržijo lahko le sredstva za pokritje stroškov poslovanja, vsa druga sredstva pa 

morajo nameniti svojim članom (Trampuž 2007, 49).  

V primerih, ko je kolektivno upravljanje v Republiki Sloveniji zakonsko predpisano kot 

obvezno, lahko pridobi dovoljenje za kolektivno upravljanje istih avtorskih pravic na isti vrsti 
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avtorskih del le ena kolektivna organizacija. ZKUASP določa, da v primerih obveznega 

kolektivnega upravljanja pristojni organ ne sme izdati dovoljenja za opravljanje tovrstne 

dejavnosti novi kolektivni organizaciji, če na tem področju že deluje kolektivna organizacija, 

ki ima veljavno dovoljenje Urada RS za intelektualno lastnino (Gorenc 2017, 15).  

Pretnar (2015, II–III) razlaga, da čeprav so kolektivne organizacije po svoji naravi specifične 

(ne zgolj zaradi svojega namena, temveč tudi zaradi svojega monopolnega položaja), jim zakon 

ne predpisuje specifične pravnoorganizacijske oblike, temveč je le-ta prepuščena izbiri 

ustanovitelja. So subjekti v zasebni lasti in lahko delujejo v kakršnikoli statusni obliki, ki 

ustreza nepridobitnemu poslovanju.  

Grčar (2003, II) je mnenja, da je organizacija, ki se ukvarja s kolektivnim uveljavljanjem 

avtorskih pravic po svoji naravi organizacija z javnimi pooblastili, na drugi strani pa je kljub 

temu predvsem združenje, ki deluje v povsem zasebnem interesu. Nadalje razlaga (prav tam), 

da je vloga kolektivne organizacije dvojna. Je združenje avtorjev oziroma avtorji sami, po drugi 

strani pa je relativno samostojna ustanova s svojo birokracijo uslužbencev, ki navadno niso 

avtorji. Zaključi, da je ravno zato, ker kolektivna organizacija razpolaga z javnimi pooblastili, 

hkrati pa je v bistvu združenje fizičnih oseb, ki delujejo v lastnem interesu, vloga zunanjega 

nadzora nad njenim delovanjem še posebej pomembna in nujna (prav tam). Da je nadzor države 

nad kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic nedvoumno potreben in utemeljen, se strinjajo 

tudi Trampuž, Oman in Zupančič (1997, 354) in dodajajo, da mora biti ta nadzor precizen in 

omejen na pravo mero.  

V Republiki Sloveniji zunanji nadzor nad delovanjem kolektivnih organizacij izvaja Urad RS 

za intelektualno lastnino (v nadaljevanju urad). Gre za organ, ki je v sestavi Ministrstva za 

gospodarstvo. Pristojen je za opravljanje nalog s področja intelektualne lastnine, ki vključuje 

področje avtorskega prava in prava industrijske lastnine (URSIL b. l.c). Sprejetje ZKUASP je 

prineslo spremembe na področju notranjega nadzora nad delovanjem kolektivnih organizacij. 

V skladu z 9. čl. zahtevami direktive 2014/26/EU mora imeti vsaka organizacija za kolektivno 

upravljanje pravic nadzorno funkcijo za stalno spremljanje dejavnosti in izvajanje nalog s strani 

oseb, ki upravljajo poslovanje te organizacija (EUR-Lex 2014). Zastopanost članov, ki 

opravljajo nadzorno funkcijo, mora biti pravično in uravnoteženo.  

Poleg tega, da urad opravlja zunanji nadzor nad kolektivnimi organizacijami, izdaja tudi 

dovoljenja za njihovo delovanje. Na podlagi ZASP je urad do sedaj izdal naslednja dovoljenja 

za kolektivno uveljavljanje oziroma upravljanje pravic (URSIL b. l.b):  

‒ Združenju skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije – 

Združenju SAZAS za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na avtorskih delih s področja 

glasbe;  

‒ Združenju avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije – Društvu ZAMP   

http://www.sazas.org/
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‒ Združenju avtorjev Slovenije za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na delih s področja 

književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih;  

‒ Zavodu za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije – Zavodu 

IPF za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na 

fonogramih;  

‒ Slovenski avtorski in založniški organizaciji za pravice reproduciranja – SAZOR GIZ  za 

kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, 

publicistike in njihovih prevodov v primeru reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v 

korist invalidnih oseb ter reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo 

ter fotokopiranje preko obsega iz 50. člena ZASP; 

‒ Zavodu za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del 

Slovenije – Zavodu AIPA za kolektivno upravljanje pravic, in sicer:  

‒ za soavtorje avdiovizualnih del, to je avtorja priredbe, pisca scenarija, avtorja dialogov, 

direktorja fotografije, glavnega režiserja, skladatelja filmske glasbe, ki je posebej 

ustvarjena za uporabo v avdiovizualnem delu, in glavnega animatorja, če je animacija 

bistven element v avdiovizualnem delu pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali 

vizualno snemanje avdiovizualnih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne 

uporabe, in pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske retransmisije 

avdiovizualnih del;  

‒ za izvajalce, katerih izvedbe so uporabljene v avdiovizualnih delih pravice do pravičnega 

nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje njihovih izvedb v avdiovizualnih delih, ki 

se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe;  

‒ za filmske producente pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje 

avdiovizualnih del na videogramih, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne 

uporabe. 

V primeru, ko ustrezna kolektivna organizacija ni ustanovljena, je lahko urad do uveljavitve 

ZKUASP na podlagi prehodne določbe ZASP (tretji odstavek 189. čl.) izdal tudi začasno 

dovoljenje. Doslej je urad izdal (URSIL b. l.b):  

‒ Avtorski agenciji za Slovenijo – AAS začasno dovoljenje za kolektivno uveljavljanje 

avtorskih in sorodnih pravic v primeru privatnega in drugega lastnega reproduciranja, ki se 

nanaša le na pobiranje nadomestil;  

‒ Združenju skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije – 

Združenju SAZAS za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic v primeru kabelske 

retransmisije avdiovizualnih del; 

‒ Zavodu za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije – Zavodu 

IPF za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno 

snemanje varovanih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena 

ZASP. 

Skladno z ZKUASP pa sedaj izdaja začasnih dovoljenj za kolektivno upravljanje pravic ni več 

možna (URSIL b. l.b). 

http://www.zavod-ipf.si/
http://www.zavod-ipf.si/
http://www.sazor.si/
http://www.aipa.si/
http://www.aas.si/index.htm
http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/avtorsko/URSIL-DUP_800-3_1996_AAS.pdf
http://www.sazas.org/
http://www.zavod-ipf.si/
http://www.zavod-ipf.si/
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V vlogi za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorske pravice se navedejo firma ali 

ime, sedež in matična številka pravne osebe, ki vlaga vlogo, ter avtorske pravice, kategorije 

imetnikov pravic in vrsta avtorskih del, na katere se vloga nanaša. Druga točka 13. čl. ZKUASP 

določa, da se vlogi priloži: 

1. statut; 

2. pravila o delitvi zbranih avtorskih honorarjev; 

3. pravila o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev; 

4. pravila o politiki vlaganja avtorskih honorarjev v bančne depozite in uporabi teh prihodkov, če 

bo to izvajala; 

5. pravila o stroških poslovanja; 

6. pravila o namenskih skladih, če bodo oblikovani; 

7. pravila o obvladanju tveganj; 

8. repertoar; 

9. seznam članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: član) in seznam imetnikov pravic, ki so 

pooblastili pravno osebo za upravljanje njihovih avtorskih pravic na avtorskih delih, pod pogojem, 

da bo pravna oseba dobila zahtevano dovoljenje, ter seznam teh pravic; 

10. v primeru obveznega kolektivnega upravljanja avtorske pravice s tujimi kolektivnimi 

organizacijami podpisana pisma o nameri ali sklenjene sporazume o zastopanju; 

11. dokazila o sredstvih, s katerimi bo pravna oseba kolektivno upravljala avtorske pravice in 

12. sklep oseb, ki imajo upravljavske pravice, v skladu z zakoni, da soglašajo z vlogo za izdajo 

dovoljenja in se za čas statusa kolektivne organizacije odpovedujejo upravljavskim pravicam v 

pravni osebi v korist članov kolektivne organizacije. 

Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno, da sta bili na področju privatnega reproduciranja, 

kamor se kot zavezanke za plačilo nadomestila uvrščajo tudi fotokopirnice, do sedaj pristojni 

dve kolektivni organizaciji: Avtorska agencija za Slovenijo, ki je delovala samo začasno, in 

SAZOR GIR, ki deluje še sedaj. 

2.5.1 Avtorska agencija za Slovenijo 

Avtorska agencija za Slovenijo je bila ustanovljena leta 1955. Skozi čas se je njen naziv 

spreminjal, s svojo dejavnostjo pa je vedno spodbujala zavest o pomenu avtorske pravice. Na 

podlagi začasnega dovoljenje št. 800-3/96 z dne 3. 10. 1997 za kolektivno uveljavljanje 

avtorskih in sorodnih pravic v primeru privatnega in drugega lastnega reproduciranja, ki se je 

nanašalo le na pobiranje nadomestil, je med leti 1997 in 2006 imela nalogo začasne kolektivne 

organizacije za pobiranje nadomestil za področje fotokopiranja (AAS b. l.č; URSIL b. l.b). 

Že od vsega začetka se ukvarjajo z izvedbo plačil avtorskih honorarjev, pravnim svetovanjem 

in zastopanjem avtorjev pred sodišči, pridobivanjem avtorizacij in drugimi storitvami, 

povezanimi z avtorskimi projekti. Njihovo poslanstvo je nuditi administrativno, knjigovodsko 

in pravno podporo avtorjem v razmerjih do naročnikov in uporabnikov njihovih del, da bi se 

lahko čim bolj posvetili svojemu ustvarjalnemu delu. Naročnikom in uporabnikom avtorskih 
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del pa se trudijo olajšati sklepanje avtorskih pogodb z avtorji ter omogočiti enostavno, 

racionalno in davčno neoporečno izvedbo plačil avtorskih honorarjev (AAS b. l.b; AAS b. l.c). 

2.5.2 SAZOR GIZ k. o. 

SAZOR GIZ k. o. (v nadaljevanju SAZOR) je Slovenska avtorska in založniška organizacija 

za pravice reproduciranja. Ustanovljena je bil leta 2003 na podlagi pogodbe med ustanovnimi 

člani združenja – Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Združenjem avtorjev in nosilcev 

malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (ZAMP) ter Društvom znanstvenih in tehniških 

prevajalcev Slovenije (DSP). Na podlagi dovoljenja urada št. 31225-1/2007-8 z dne 28. 6. 2007 

kolektivno upravlja pravice avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, 

publicistike in njihovih prevodov v primeru (SAZOR GIZ b. l.b): 

‒ reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb ter  

‒ reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter fotokopiranje preko 

obsega iz 50. čl. ZASP. 

V skladu s statutom ima SAZOR naslednje organe (SAZOR GIZ b. l.c): 

‒ skupščino, 

‒ nadzorni odbor, 

‒ poslovodstvo. 

Skupščino kolektivne organizacije tvorijo člani z glasovalno pravico iz vrst avtorjev in 

založnikov. Ob koncu leta 2018 je imela kolektivna organizacija 613 članov, od katerih jih je 

bilo 521 iz vrst avtorjev in 92 iz vrst založb. Nadzorni odbor šteje štiri člane in nadzira finančno 

poslovanje ter opravlja druge naloge v skladu s statutom. Poslovodstvo sestavljata dva člana, 

ki skupno zastopata kolektivno organizacijo. En član je imenovan na predlog založnikov, en pa 

na predlog avtorjev (SAZOR GIZ 2019a, 3–4).  

SAZOR posluje na pravnih podlagah zadevne zakonodaje, notranjih aktov in raznih drugih 

sporazumov. 

Zadevna zakonodaja (SAZOR GIZ 2019a, 4): 

‒ Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic – ZKUASP; 

‒ Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP; 

‒ Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 20/98, 84/98, 6/99, 45/01, 59/01, 

57/04, 139/04, 15/05, 42/06, 60/06, 10/08, 68/08, 42/09, 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 

82/13, 55/15 in 15/17); 

‒ Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, ki se uporablja do 

uveljavitve začasne tarife iz 85. čl. ZKUASP. 

Notranji akti in sporazumi (SAZOR GIZ 2019a, 4): 

http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/avtorsko/URSIL-DUP_31225-1_2007-8_SAZOR-GIZ.pdf
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‒ Pogodba o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja SAZOR GIZ (SAZOR GIZ 

2017b); 

‒ Pravila o stroških poslovanja (SAZOR GIZ 2018c); 

‒ Pravila o namenskih skladih (SAZOR GIZ 2017c); 

‒ Pravila o politiki vlaganja avtorskih honorarjev (SAZOR GIZ 2017d); 

‒ Pravila o uporabi nerazdeljenih avtorskih honorarjev (SAZOR GIZ 2017e); 

‒ Pravila o obvladovanju tveganj (SAZOR GIZ 2017č); 

‒ Pravila o delitvi avtorskih honorarjev (SAZOR GIZ 2017f). 

SAZOR je v letu 2016 sklenil Skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 

50. čl. ZASP v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji. Je tudi član mednarodnega združenja 

IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organizations), ki združuje 

organizacije, pooblaščene za pobiranje in delitev nadomestil za pravice reproduciranja avtorske 

in sorodnih pravic (SAZOR GIZ. B. l.b). V letu 2018 je bilo veljavnih sedem sporazumov tipa 

B6 s tujimi sorodnimi organizacijami: ProLitteris – Švica, Društvo hrvatskih književnika 

(DNK) – Hrvaška, Literar Mechana – Avstrija, CFC – Francija,  Copyright Polska – Poljska, 

Kopipol – Poljska in ORIGINAL – Bosna in Hercegovina (SAZOR GIZ 2019a, 4–5). Lansko 

leto pa je podpisal še bilateralni sporazum z ameriško organizacijo Copyright Clearance Center 

(CCC) ter britansko NLA Media Access (SAZOR GIZ 2019a, 9).   

V skladu z dovoljenjem urada deluje delno v okviru izjeme za privatno in drugo lastno 

reproduciranje, ko gre za fotokopiranje iz 50. čl. ZASP in so zavezanci za plačilo uvozniki 

fotokopirnih strojev ter njihovi upravljalci, delno pa v okviru izključnosti avtorske pravice, ko 

gre za fotokopiranje preko obsega iz 50. čl. ZASP in so zavezanci izobraževalne ustanove, 

pravne osebe in javni zavodi. Uporabnikom, torej fizičnim osebam, pravnim osebam, 

izobraževalnim ustanovam in javnim zavodom, omogoča dostop do varovanih avtorskih del, ki 

jih potrebujejo za svoje delo. Z delitvijo zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil pa daje 

avtorjem možnost za nadaljnje delo. Z organizacijami ali njihovimi krovnimi združenji sklepa 

sporazume, na podlagi katerih lahko razmnožujejo in distribuirajo avtorska dela (SAZOR GIZ 

2019a, 3).  

Z uporabniki avtorskih del iz naslova fotokopiranja za privatno in drugo lastno uporabo ter 

preko tega obsega (uvozniki fotokopirnih in sorodnih naprav, fotokopirnicami in sorodnimi 

ponudniki storitev, izobraževalnimi ustanovami, gospodarskimi subjekti, javnimi zavodi, 

državno upravo in drugimi) sklepa sporazume in določa tarife, na podlagi katerih le-ti plačujejo 

nadomestilo za uporabo (fotokopiranje, skeniranje, tiskanje in sorodne tehnike) avtorsko 

varovanih del, ki jih upravlja. Nadomestila iz naslova fotokopiranja za privatno in drugo lastno 

uporabo zbira na podlagi Uredbe o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno 

                                                 
6 Sporazume tipa B priporoča krovna organizacija, mednarodna federacija organizacij za pravice 

reprodukcije IFRRO, ki formalizirajo izmenjavo repertoarja, niso pa finančne narave, saj zbrana 

sredstva iz naslova reprodukcije ostajajo v matičnih organizacijah (SAZOR GIZ 2018b). 
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reproduciranje, nadomestila iz naslova fotokopiranja preko obsega iz 50. čl. ZASP pa na 

podlagi Skupnega sporazuma o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. čl. ZASP v 

vrtcih in šolah v RS. Tako zbrana sredstva združuje in nato deli med imetnike pravic (avtorje, 

založnike in njihove pravne naslednike) na podlagi Pravil o delitvi zbranih avtorskih honorarjev 

združenja SAZOR GIZ k. o. (SAZOR GIZ b. l.a; SAZOR GIZ b. l.č). 

SAZOR je bil ustanovljen za pobiranje in delitev nadomestil od fotokopiranja v slovenskem 

šolstvu preko obsega iz 50. čl. ZASP (SAZOR GIZ 2014, 5). Poslovodstvo si je od leta 2007 

prizadevalo za sklenitev sporazuma za nadomestilo od fotokopiranja v osnovnih in srednjih 

šolah, saj bi to predstavljalo bistveni del sredstev za delitev in normalno delo kolektivne 

organizacije (SAZOR GIZ 2013a, 4–5). Dokler ni prišlo do podpisa sporazuma s slovenskimi 

šolami, so obstoj kolektivne organizacije zagotavljala le sredstva nadomestil od fotokopirnic in 

uvoznikov reprodukcijskih naprav (SAZOR GIZ 2015, 5). V letu 2016 je bil sporazum z vrtci, 

osnovnimi in srednjimi šolami podpisan (SAZOR GIZ 2017a, 5). Sedaj pa potekajo pogajanja 

še z univerzami, Gospodarsko zbornico RS in Ministrstvom za javno upravo RS. Gre za 

pogajanja o sklenitvi sporazuma za fotokopiranje preko obsega iz 50. čl. ZASP v privatnem in 

javnem sektorju (SAZOR GIZ 2018a, 8). Slovenija je ena redkih držav EU, kjer gospodarstvo 

in univerze še ne plačujejo kolektivni organizaciji nadomestil za fotokopiranje avtorskih del 

(SAZOR GIZ 2019b, 4). V prihodnosti pa SAZOR čakajo še izzivi pobiranja nadomestil v 

povezavi z napredkom reprografske tehnologije za privatno in drugo lasno reproduciranje, ki 

zadeva mobilne naprave. V povezavi s tem je SAZOR konec leta 2018 začel obsežno kampanjo, 

katere cilj je zbiranje nadomestila za skeniranje, ki se izvaja s pomočjo druge fotografske 

tehnike na mobilnih napravah in za katerega ima podlago v 37. in 50. čl. ZASP (SAZOR GIZ 

2019a, 7).  

SAZOR si je dolga leta prizadeval tudi za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje pravic iz 

naslova praznih nosilcev zvoka in slike. Po nenehnih zahtevah pristojnega urada po dopolnitvah 

vloge je urad v letu 2015 ZASOR-ju izdal negativno odločbo (SAZOR GIZ 2016, 6). SAZOR 

sedaj pri tem ne sodeluje več, saj si dovoljenje prizadeva pridobiti druga organizacija (SAZOR 

GIZ 2019b, 3).  

2.6 Nadomestila za fotokopiranje 

37. čl. ZASP določa, da »ima avtor pravico do pravičnega nadomestila za fotokopiranje svojega 

dela, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. čl. tega zakona […] 

Nadomestilo se plačuje pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za fotokopiranje in od fotokopij 

narejenih za prodajo, in sicer mesečno glede na njihovo verjetno število«. Za namen ZASP se 

kot uvoz šteje sprostitev blaga v prost promet v skladu s carinskimi predpisi Evropske skupnosti 

ter vsak vnos na ozemlje Republike Slovenije iz drugih držav članic Evropske unije, s 

fotokopiranjem pa so po tem členu izenačene druge podobne tehnike reproduciranja (Kovšca 

Pušenjak 2018, 9). Zavezanci za plačilo nadomestila za fotokopiranje so proizvajalci ali 
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uvozniki naprav za fotokopiranje ter imetniki naprav, ki ponujajo odplačno fotokopiranje 

(ZASP 38. čl.).  

V prvem odstavku 46. čl. ZKUASP je določeno, da »višino nadomestil za privatno in drugo 

lastno reproduciranje […] skupno določita kolektivna organizacija, ki ima dovoljenje za 

kolektivno upravljanje pravice do nadomestila iz 37. čl. ZASP, in reprezentativno združenje 

zavezancev iz prvega odstavka 38. čl. ZASP«. Nadomestila se določijo posebej »[…] za vsako 

napravo za fotokopiranje glede na njen učinek (število kopij na minuto) in glede na možnost 

barvnega fotokopiranja (v dvakratni višini od črnobelega) ter za vsako posamezno fotokopijo, 

narejeno za prodajo« (ZKUASP 2. odst. 46. čl.). Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo 

še (ZKUASP 3. odst. 46. čl.): 

1. pričakovani obseg uporabe naprav za privatno in drugo lastno reproduciranje ter njihov cenovni 

razred; 

2. zmanjšani obseg prihodkov avtorja zaradi dovoljenega privatnega ali drugega lastnega 

reproduciranja; 

3. stopnja uporabe tehničnih ukrepov iz 166.a čl. ZASP za varstvo avtorskih del ali predmetov 

sorodnih pravic; 

4. primerljivost višine nadomestila v drugih državah članicah Evropske unije, ob upoštevanju bruto 

domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči in 

5. obseg prostih licenc oziroma dovoljenj, s katerimi imetniki pravic dovoljujejo prosto uporabo 

avtorskih del. 

2.6.1 Nadomestila od fotokopirnic in uvoznikov 

Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje v 4. in 5. čl. določa 

višino nadomestil. Uredba je sicer z dnem uveljavitve ZKUASP prenehala veljati, vendar se bo 

uporabljala do uveljavitve začasne tarife iz 85 čl. tega zakona (ZKUASP 3. odst. 87. čl.). Višina 

nadomestil za zavezance, ki so proizvajalci ali uvozniki naprav za fotokopiranje, se določi glede 

na hitrost naprav za fotokopiranje in na možnost izdelave kopij v barvni tehniki ali izključno v 

črno-beli tehniki. V Preglednici 1 so predstavljeni zneski nadomestil za fotokopiranje, ki se 

plačujejo za posamezno napravo, ki po deklaraciji omogoča fotokopiranje ali fotokopiranju 

podobno tehniko reproduciranja (faks, tiskalnik, fototiskalnik in druge podobne naprave). 
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Preglednica 1: Znesek7 nadomestila za fotokopiranje 

Hitrost naprave na minuto Črno-bela naprava Barvna naprava 

do 3 kopije/strani   1,0433 €   2,0865 € 

do 12 kopij/strani   4,1730 €   8,3459 € 

od 13 do 36 kopij/strani   6,2594 € 12,5188 € 

od 36 do 72 kopij/strani 10,4323 € 20,8646 € 

nad 72 kopij/strani 14,6053 € 29,2105 € 

optični bralnik (skener)   1,0433 €   2,0865 € 

Vir: Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje 4. čl. 

Nadomestilo za fotokopiranje za zavezance, imetnike naprav, ki ponujajo odplačno 

fotokopiranje, se plačuje od fotokopij, narejenih za prodajo. Za vsako fotokopijo, narejeno za 

prodajo fizičnim osebam, znaša znesek nadomestila 0,0042 € (Uredba o zneskih nadomestil za 

privatno in drugo lastno reproduciranje 5. čl.). 

»Zavezanci morajo kolektivni organizaciji, ki ima dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice 

do nadomestila iz 37. čl. ZASP, ob koncu vsakega koledarskega polletja sporočiti podatke o 

vrsti in številu prodanih ali uvoženih naprav za fotokopiranje ter podatke o prodanih 

fotokopijah, ki so potrebni za izračun dolžnega nadomestila, razen če je s skupnim sporazumom 

določeno drugače. Pridobljene podatke lahko kolektivna organizacija uporabi le za namen, za 

katerega so bili dani, in jih nepooblaščenim osebam ne sme razkriti.« (ZKUASP 6. odst. 48. 

čl.) 

2.6.2 Nadomestila za fotokopiranje prek obsega iz 50. čl. ZASP 

Za pobiranje nadomestil preko obsega iz 50. čl. ZASP je predhodno potreben sklenjen skupni 

sporazum med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov avtorskih 

del iz repertoarja kolektivne organizacije. Reprezentativna so tista združenja uporabnikov, ki 

predstavljajo večino uporabnikov neke dejavnosti glede na njihovo število ali če jim zakon 

priznava reprezentativnost (ZKUASP 1. odst. 44. čl.). SAZOR je tak skupni sporazum sklenil 

leta 2016 z vrtci ter osnovnimi in srednjimi šolami. 

Skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. čl. ZASP v vrtcih in šolah 

v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Skupni sporazum) v 10. čl. določa, da so vrtci ter osnovne 

in srednje šole dolžne plačati SAZOR-ju nadomestilo za fotokopiranje avtorskih del pri pouku. 

»Nadomestilo se plačuje v pavšalnem znesku, ki je zmnožek števila otrok, vpisanih v vrtec, ki 

dopolnijo 5 let v šolskem letu, v katerem se plačuje nadomestilo, oziroma učencev, vpisanih v 

osnovno šolo, ali dijakov, vpisanih v srednjo šolo. Znesek nadomestila se plačuje za tekoče 

                                                 
7 Vsi preračuni v evre so narejeni na podlagi tečaja 1 € = 239,64 SIT (Banka Slovenije b. l.). 
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šolsko leto, in sicer najpozneje do izteka tekočega šolskega leta in se ga ne more prenašati v 

prihodnje šolsko leto.« (Skupni sporazum 10. čl.) 

Tarifa se določi s skupnim sporazumom med kolektivno organizacijo in reprezentativnim 

združenjem uporabnikov (ZKUASP 2. odst. 45. čl.). Prvi odstavek 11. čl. Skupnega sporazuma 

določa: »Dogovorjena vrednost tarife na letni ravni za izračun pavšalnega nadomestila je 2,074 

€ na učenca in dijaka v bruto znesku.« V šolskem letu 2016/2017 je bila tarifa na otroka v vrtcu 

0,610 €, v šolskem letu 2017/2018 je znašala 1,342 €, od šolskega leta 2018/2019 naprej pa je 

2,074 € v bruto znesku (Skupni sporazum 2. odst. 11. čl.). »Znesek nadomestila […] je izražen 

v bruto vrednosti, v katero so vključene tudi vrednosti morebitnih javnih dajatev prejemnika 

teh sredstev.« (Skupni sporazum 12. čl.) 

2.7 Organi nadzora in sankcije na področju dejavnosti fotokopiranja 

Nadzor nad spoštovanjem avtorske in sorodnih pravic v Republiki Sloveniji opravlja Tržni 

inšpektorat RS na podlagi naslednjih predpisov (MGRT 2008b, 95; MGRT 2018, 98): 

‒ Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP);  

‒ Uredbe o zneskih nadomestil na privatno in drugo lastno reproduciranje; 

‒ Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Ur. l. RS, št. 138/06); 

‒ Pravilnika o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP (Ur. l. RS, 

št. 111/00); 

‒ Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP); 

‒ Zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti – ZPORVAD (Ur. 

l. RS, št. 42/94, 50/94, 1/95 in 69/06 – ZOIPub). 

2.7.1 Delovanje Tržnega inšpektorata RS na področju fotokopiranja 

Celotno delo Tržnega inšpektorata RS je opravljeno na tri načine (MGRT 2019, 4): 

‒ na podlagi letnega načrta nadzorov; 

‒ na podlagi prejetih prijav in prejetih obvestil; 

‒ na podlagi inšpektorjeve osebne zaznave stanja na trgu. 

Preden na Tržnem inšpektoratu pripravijo letni načrt nadzorov, povabijo vse tržne inšpektorje, 

predstavnike Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, druge inšpektorje, nevladne 

potrošniške organizacije, interesna združenja gospodarstva ter akreditirane preizkuševalne 

laboratorije, da podajo svoje predloge, na katerih področjih naj bi se opravljal nadzor. Končni 

načrt nadzorov določijo z oceno tveganja vseh področij, ki ga opravijo na podlagi Strategije 

Tržnega inšpektorata RS, trenutnega stanja in pričakovanih sprememb zakonodaje, trenutnega 

in pričakovanega stanja na trgu ter drugih dejavnikov (MGRT 2019, 4). 
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Osnovni strateški cilj delovanja Tržnega inšpektorata je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega 

nadzora. S svojim delovanjem želijo doseči čim višjo stopnjo urejenosti trga. Tržni inšpektorji 

so pri svojem delu usmerjeni k ugotavljanju bistvenih kršitev, ki predstavljajo večjo nevarnost 

za javni interes in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Vsi udeleženci v 

inšpekcijskih postopkih imajo možnost, da v postopkih sodelujejo, navajajo razloge in dokaze  

v svojo korist, se zagovarjajo in imajo možnost uporabe pravnih sredstev (MGRT 2019, 3). 

V Preglednici 2 je predstavljeno delovanje Tržnega inšpektorata na področju nadzora avtorske 

in sorodnih pravic v letih od 2006 do 2018.  

Preglednica 2: Področja nadzora avtorske in sorodnih pravic Tržnega inšpektorata po 

letih 

Leto Fotoko-

piranje8 

Javno 

predvajanje 

glasbe v 

gostinskih in 

drugih lokalih9 

Kabelska 

retransmi-

sija10 

Kliping 

dejavnosti11 

Nadzor 

programske 

opreme12 

RTV organiza-

cije13 

2006  ✔ ✔    

2007 ✔ ✔  ✔ ✔  

2008  ✔   ✔  

2009     ✔  

2010  ✔   ✔  

2011  ✔   ✔  

2012  ✔   ✔  

2013  ✔   ✔  

2014  ✔   ✔  

2015  ✔   ✔  

2016  ✔   ✔  

2017  ✔   ✔  

2018      ✔ 

Vir: MGRT 2007; MGRT 2008b; MGRT 2009; MGRT 2010; MGRT 2011; MGRT 2012; MGRT 

2013; MGRT 2014; MGRT 2015; MGRT 2016; MGRT 2017; MGRT 2018; MGRT 2019. 

                                                 
8 Nadzor avtorske pravice v povezavi s fotokopiranjem avtorskih del. 
9 Nadzor urejenosti avtorske in sorodnih pravic pri javnem predvajanju glasbe. 
10 Kontrola slovenskih kabelskih operaterjev glede pridobitve soglasij tujih in drugih RTV organizacij 

za kabelsko retransmisijo programov. 
11 Nadzor avtorske pravice s področja kliping dejavnosti. 
12 Nadzor spoštovanja avtorskih pravic na računalniškem področju. 
13 Nadzor nad RTV organizacijami nad poročanjem sporeda oddajanih avtorskih del iz repertoarja 

kolektivne organizacije. 
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Iz podatkov v preglednici je razvidno, da je Tržni inšpektorat redno opravljal nadzor urejenosti 

avtorske in sorodnih pravic pri javnem predvajanju glasbe in nadzor spoštovanja avtorskih 

pravic na računalniškem področju. V fotokopirnicah pa je opravil nadzor nad fotokopiranjem 

avtorskih del samo v letu 2007. Nadzor so opravili na podlagi prejetih informacij, da se v 

nekaterih fotokopirnicah razmnožujejo cele knjige (MGRT 2008b, 95–96). Kontrolo so opravili 

v 112 fotokopirnicah, kršitve pa so bile ugotovljene pri 22 subjektih (20 %). Glede na to, da 

nadzora do sedaj še niso ponovili,  se sprašujemo, kakšni so razlogi za to. Ali je tak odstotek 

kršitev relativno majhen in kršitve materialnih avtorskih pravic ne predstavljajo večje 

nevarnosti za javni interes in imajo zanemarljive posledice za osebe, premoženje in okolje? O 

tem lahko samo ugibamo. Razlogi, da nadzora na tem področju ni, javno niso znani. 

2.7.2 Sankcije za nespoštovanje avtorske pravice v fotokopirnicah 

Ustava RS zagotavlja varstvo vseh pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in 

izumiteljske dejavnosti, kamor spada tudi avtorska pravica. Šepec in Damjan (2017, 1479) 

razlagata, da je varstvo v ustavi le načelno, posredno pa je konkretizirano v temeljnem 

področnem predpisu ZASP in Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Ur. l. RS, št. 63/94, 95/04, 55/08, 

55/09, 50/12, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17), saj je šele kazenskopravno varstvo tisto, ki 

omogoča avtorjem zaščito na najvišji ravni, ko so njihove pravice kršene na najbolj invaziven 

način. Zaposleni v fotokopirnicah pri svojem delu kršijo materialne avtorske pravice v primeru, 

da reproducirajo avtorsko delo v celoti brez ustreznega dovoljenja avtorja ali zakonske podlage. 

Z reproduciranjem tako nastanejo fizični primerki dela, ki jih je mogoče distribuirati, kar 

pomeni, da se primerki dela dajo v promet s prodajo ter s tem ponudijo javnosti in v tem trenutku 

je zakonski znak neupravičene uporabe izpolnjen (Šepec in Damjan 2017, 1464).  

Tako ZASP kot KZ-1 varujeta materialne avtorske pravice in sankcionirata protipravni poseg 

v tista izključna upravičenja, ki varujejo avtorjeve premoženjske interese s tem, da avtor 

izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela. ZASP taka dejanja obravnava kot 

prekršek, KZ-1 pa tudi kot kaznivo dejanje. 

ZASP v 184. čl. določa, da se z globo od 1.700 do 5.000 € kaznuje za prekršek pravna oseba, z 

globo od 350 do 3.000 € pa samostojni podjetnik posameznik, ki brez prenosa ustrezne 

materialne avtorske pravice v primerih, ko je tak prenos po tem zakonu potreben, reproducira 

delo oziroma primerek dela. Posameznik, ki je tak prekršek naredil, pa je kaznovan z globo od 

350 do 1.000 €. Z globo od 350 do 1.500 € pa je kaznovana tudi odgovorna oseba pravne osebe 

ali samostojnega podjetnika posameznika. Kadar inšpektor ugotovi, da gre za tak prekršek, 

zaseže vse predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali s prekrškom 

ter z odločbo odredi, da se v določenem roku odpravijo ugotovljene nepravilnosti (ZASP 186. 

čl.). 



 

33 

V 148. čl. pa materialne avtorske pravice varuje KZ-1. Šepec in Damjan (2017, 1473 in 1474) 

razlagata, da zakonodajalec veže težo kaznivega dejanja in s tem kazen na težo kršitve avtorske 

materialne pravice, ki jo pogojuje izključno z višino premoženjske vrednosti, ki predstavlja 

poseg v materialno avtorsko pravico. Pojasnjujeta (prav tam), da če je ta nižja ali dosega 5.000 

€, gre le za prekršek po pravilih avtorskega prava. Če vrednost presega 5.000 € in ne presega 

50.000 €, kar pomeni večjo premoženjsko vrednost, se tako kaznivo dejanje lahko kaznuje z 

zaporom do treh let. Če pa premoženjska vrednost, ki predstavlja poseg v materialno avtorsko 

pravico, presega vrednost 50.000 €, kar pomeni veliko premoženjsko vrednost, se storilec lahko 

kaznuje z zaporom do petih let. Če je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi tako 

premoženjsko korist, pa se lahko kaznuje z zaporom od enega do osmih let. Nadalje razlagata 

(prav tam), da se kaznivo dejanje kršitve materialnih avtorskih pravic lahko izvrši samo z 

naklepom. Storilec se mora zavedati, da je uporaba avtorskega dela neupravičena, da zanjo 

nima ustreznih materialnih pravic in da mora hoteti ali vsaj privoliti v kršitev pravic. 

Opozarjata, da je pri tem kaznivem dejanju aktualno tudi vprašanje pravne zmote, vendar se 

nihče ne more upravičeno sklicevati na nepoznavanje temeljnih pravil avtorskega prava (prav 

tam, 1470). Storilcu je potrebno dokazati, da je avtorsko delo neupravičeno uporabljal v 

pridobitne namene in da je imel od tega korist sam ali pa nekdo drug. Kot korist, pojasnjujeta, 

se lahko manifestira doseženi dobiček od izkoriščanja avtorskega dela, na primer od prodaje 

nezakonitih kopij dela (prav tam, 1472).  

Kršitev materialnih avtorskih pravic je tudi civilni delikt, zato lahko oškodovani imetnik pravic 

v kazenskem postopku ali v ločeni pravdi uveljavlja premoženjskopravni zahtevek. Na podlagi 

3. odst. 168. čl. ZASP lahko zaradi namerne kršitve materialne avtorske pravice zahteva plačilo 

dogovorjenega ali običajnega honorarja za tovrstno uporabo, povečanega do 200 %, in sicer ne 

glede na to, ali je zaradi kršitve pretrpel kakšno premoženjsko škodo ali ne (Šepec in Damjan 

2017, 1479).  

Fotokopirnice pa so lahko sankcionirane tudi na podlagi ZKUASP. V 78. čl. je določeno, da 

»se z globo od 600,00 do 6.000,00 € za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik 

posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če […] pristojni kolektivni 

organizaciji, ki ima dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila iz 37. čl. 

ZASP, od koncu vsakega polletja ne pošlje podatkov […] o prodanih fotokopijah, ki so potrebni 

za izračun dolžnega nadomestila«. Drugi odstavek 78. čl. ZKUASP pa določa, da »se z globo 

od 600,00 do 3.000,00 € za tak prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, 

samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«. 
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3 KRITIČNI POGLED NA DIREKTIVO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH NA ENOTNEM 

DIGITALNEM TRGU 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju tudi 

Direktiva) na enotnem digitalnem trgu (EUR-Lex 2019) je v javnosti povzročila in še povzroča 

številne polemike med njenimi zagovorniki in nasprotniki. Čeprav se z njeno vsebino vsi ne 

strinjajo, so si enotni v tem, da je sprememba evropske zakonodaje nujno potrebna (Zalokar 

2018a). Bogataj Jančič meni (Maček 2018, 37), da naj bi Direktiva dosegla nekaj zelo 

pomembnih ciljev, in sicer: izboljšanje dostopa do avtorsko varovanih vsebin, spodbujanje 

novih vrst uporabe del v raziskovanju in izobraževanju, čezmejno uporabo avtorskih del in 

rešila naj bi tudi uravnoteženje interesov oziroma krepitev interesov pri uporabi in distribuciji 

avtorskih del na spletu. Vendar nadaljuje (prav tam), da avtorsko pravo kot režim za 

spodbujanje ustvarjalnosti in razširjanje znanja deluje dobro samo, če so uravnoteženi različni 

interesi.  

Avtorsko pravo se v Evropski uniji nenehno reformira. Bogataj Jančič (2017, 51–55) razlaga, 

da je naloga zakonodajalca Evropske unije, da pri tem poišče pravo ravnotežje med interesi 

ustvarjalcev in upravičenimi interesi družbe. Ugotavlja (prav tam), da je bila posebnost 

zadnjega procesa reformiranja avtorskega prava javna konzultacija, ki je bila izpeljana med 

decembrom 2013 in marcem 2014 z namenom, da se zberejo odzivi različnih deležnikov, ki jih 

reforma avtorsko-pravnih pravil neposredno ali posredno zadeva. Evropska komisija je prejela 

več kot 11.000 odzivov, kar je pokazalo na to, da so spremembe na tem področju res nujne in 

kako različne deležnike zadevajo. Nadaljuje, da je konec leta 2014 predsednik Evropske 

komisije napovedal, da naj bi reforma prinesla razbitje nacionalnih monopolov tudi na področju 

avtorskega prava, vse z namenom boljšega izkoriščanja digitalnih tehnologij, ki ne poznajo 

meja (prav tam). Evropska komisija je septembra 2016 objavila paket zakonodajnih predlogov, 

povezanih s prilagoditvijo avtorskega prava EU izzivom, ki jih prinaša uporaba avtorskih 

vsebin v digitalnih okoljih in čezmejno deljenje teh vsebin med državami članicami. V tem 

paketu je bil tudi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah (v 

nadaljevanju tudi Predlog direktive) na enotnem digitalnem trgu (EUR-Lex 2016). Bogataj 

Jančič (2017, 55–56) na te predloge gleda zelo kritično, saj meni, da ne sledijo potrebam 

izobraževalnih in raziskovalnih institucij, knjižnic, arhivov in muzejev, individualnih 

raziskovalcev in ustvarjalcev ter številnih drugih uporabnikov, ki že dalj časa predlagajo 

naprednejše reforme, ki bi omogočile učinkovito opravljati poslanstvo tudi v dobi digitalnih 

tehnologij.  

Direktiva vsebuje številne pomanjkljivosti. V nadaljevanju bomo predstavili samo najbolj 

problematične novosti. Po besedah Bogataj Jančič (Sta 2018a) Direktiva prinaša nove izjeme 

in omejitve. Izjeme se nanašajo na tekstovno in podatkovno rudarjenje, na izobraževanje in na 

dela, ki niso več v tisku. Novost pa je paket določb, ki naj bi ustvarjalcem pomagale, da bi bolj 
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pošteno prišli do poplačila svojega dela, dodatno pa prinaša tudi novo sorodno pravico za 

izdajatelje tiskanih medijev.  

3.1 Izjema za tekstovno in podatkovno rudarjenje  

Bogataj Jančič (Sta 2018a) razlaga, da je izjema za podatkovno rudarjenje nujna, da bodo 

raziskovalci lahko pravno varno »rudarili« tekste in vsebine. Avtomatizirano iskanje, 

razvrščanje, reproduciranje in urejanje javno dostopnih vsebin lahko pripelje do novih spoznanj 

in inovacij, vsakršne blokade takšnih aktivnosti pa krnijo znanstveno in raziskovalno dejavnost. 

Za raziskovalce je takšna izjema dobrodošla, problem pa vidi v tem (prav tam), če takšne izjeme 

ne bo tudi za podjetja. Meni, da bi za učinkovitejši razvoj podatkovnega rudarjenja bilo nujno 

potrebno razširiti krog uporabnikov, ki bi lahko izvajali podatkovno rudarjenje v okviru te 

omejitve, s čimer bi se povečala pravna varnost tudi za uporabnike, ki niso raziskovalne 

organizacije, saj v določenih primerih licenc na trgu sploh ni možno pridobiti  (Bogataj Jančič 

2017, 58–59). 

3.2 Izjema za izobraževanje 

Izjema oziroma omejitev za uporabo avtorskih del v dejavnostih digitalnega in čezmejnega 

poučevanja je po mnenju Bogataj Jančič (2017, 56) slaba, ker: 

‒ omogoča državam članicam, da to izjemo obidejo, če so učni materiali na voljo pod ustrezno 

licenco; 

‒ koristniki izjeme oziroma omejitve so le formalne izobraževalne institucije; 

‒ izjema oziroma omejitev bo dovoljevala deljenje avtorskih del samo znotraj zaprtih omrežij 

(kot je šolski intranet), kar ne bo omogočalo izmenjave del izven institucije in še manj 

čezmejne izmenjave del. 

S sklenitvijo licenčnih dogovorov bi izobraževalne ustanove na pogodbeni ravni in odplačno 

uredile prenos ustreznih avtorskih pravic za uporabo del. Bogataj Jančič in Krajnc (2018, 12) 

pojasnjujeta, da Direktiva pri tem ne vsebuje nikakršnih smernic, ali naj bi se takšno licenciranje 

izvajalo prek kolektivnih organizacij ali s sklepanjem pogodb z založniki ali celo s 

posameznimi avtorji, kadar ti niso zastopani kolektivno. Menita (prav tam), da šole običajno 

nimajo pravnih svetovalcev, ki bi jim pomagali uveljaviti njihove interese v pogajanjih s 

kolektivnimi organizacijami in založbami, ki so na teh področjih izkušene in strokovno 

podkovane. Izrazili sta zaskrbljenost, da bi nejasna ureditev ali celo nezmožnost šol, da si 

uredijo plačila licenc, neizogibno povzročila, da bi učitelji in učenci lahko celo opustili uporabo 

določenih vsebin, če bi se hoteli izogniti sankcijam zaradi potencialnih kršitev avtorskih pravic 

(prav tam). 

Kritično gledata (Bogataj Jančič in Krajnc 2018, 12) tudi na to, da se izjema nanaša samo na 

»izobraževalne ustanove«, s čimer bi bila izključena marsikatera sodobna neformalna 
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izobraževalna dejavnost. Nadaljujeta (prav tam), da je bila izjema predvidena le za učni proces, 

ki poteka v prostorih ali prek varnega elektronskega omrežja izobraževalne ustanove. Menita, 

da bi to lahko izključevalo deljenje gradiva po zasebnih elektronskih naslovih udeležencev v 

učnem procesu in objavo del na javno dostopnih spletnih straneh šole ali na socialnih omrežjih, 

ki jih večina izobraževalnih institucij danes aktivno uporablja (prav tam).  

Ugotavljata (Bogataj Jančič in Krajnc 2018, 13) tudi, da izobraževalci potrebujejo jasno in 

enostavno zakonodajo, ki jim bo nudila pravno varnost, da bodo lahko svobodno izpolnjevali 

svoje delovne naloge, ne da bi se ukvarjali z zapletenimi vprašanji, kot je npr., ali je objava 

referata učenke na spletu nezakonita ali ne, ali mora šola za uporabo plačati ustrezno 

nadomestilo ustreznemu avtorju ali založbi ali kolektivni organizaciji ali drugemu imetniku 

pravice. Bogataj Jančič (Sta 2018a) meni, da bi bila dobra ureditev takšna, da bi vsakomur, ki 

opravlja dejavnost poučevanja, omogočala uporabo in deljenje vsebin preko spleta za namene 

izobraževanja, v skladu z načelom vestnosti in poštenja, brez dodatnih zapletov glede vprašanja, 

ali je delo na voljo pod ustrezno licenco. 

3.3 Uporaba razprodanih del 

Tu gre za dela, pri katerih avtorske pravice še veljajo, niso pa več v tisku. Glavno vprašanje pri 

tem je, razlaga Bogataj Jančič (Sta 2018a), ali takšna dela knjižnice lahko digitalizirajo in dajo 

na voljo javnosti oziroma s kom morajo te pravice razčistiti. Direktiva nalaga državam 

članicam, da bi sprejele zakonodajo, ki bo omogočala razširjeno kolektivno upravljanje 

razprodanih del (Bogataj Jančič 2017, 57). Nadaljuje (prav tam), da bi takšen sistem uvedel 

možnost, da bi kolektivne organizacije podeljevale licence ustanovam za varstvo kulturne 

dediščine tudi za uporabo del avtorjev, ki jih ne zastopajo. Opozarja, da v številnih državah 

takšen sistem sploh ni vzpostavljen,  zato meni, da bi bila boljša rešitev vpeljava obvezne izjeme 

za razprodana dela (prav tam). 

3.4 Filtriranje uporabniških vsebin na spletnih platformah14 

Spletnim platformam (npr. YouTube, Facebook, Google), na katere uporabniki nalagajo 

fotografije, videe in druga dela, ki so lahko avtorsko zaščitena, Direktiva nalaga obvezno 

preverjanje »morebitnih kršitev avtorskih pravic«, in sicer ne glede na velikost, starost in 

njihove prihodke, kar pomeni, da bodo morali vsi namestiti algoritme za prepoznavanje 

avtorsko zaščitenih del (Ropret 2019). Bogataj Jančič razlaga (Sta 2018a), da za njih trenutno 

obstaja pravilo, da dajo samo prostor in se ne smejo vtikati v vsebino. Če jih nekdo opozori na 

kršitve, morajo takoj odreagirati in kršeče vsebine odstraniti, ne smejo pa avtomatično 

nadzorovati in filtrirati vsebin (prav tam). 

                                                 
14 Vsi članki avtorjev v tem poglavju se nanašajo na 13. čl. Predloga direktive, ki je bil kasneje v 

posodobljeni Direktivi preštevilčen v 17. čl. 
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V skladu z Direktivo bi morali ponudniki spletnih platform nadzorovati in filtrirati naložene 

vsebine uporabnikov ob sodelovanju z imetniki pravic in z uporabo tehnologij za prepoznavo 

vsebin, razlaga Bogataj Jančič (2017, 57) in nadaljuje, da takšna dejanja lahko spodbudijo k 

filtriranju svobodnega izražanja uporabnikov na spletu in bistveno omejijo delovanje določenih 

platform. Nadalje razlaga (Sta 2018a), da tehnologija danes še ni tako pametna, da bi ločila 

kontekst, v katerem se avtorsko delo nahaja, zaradi česar bi se potencialno lahko odstranilo 

veliko več vsebin, kot je sicer prepovedanih (npr. dovoljeno citiranje, dovoljeno parodiranje, 

vsebine, ki so objavljene v izobraževalne namene itd.). V SAZOR-ju se strinjajo, da filtri niso 

idealni, vendar so »način, da se začnejo stvari urejati« (Zalokar 2018a). 

17. čl. Direktive naj bi reševal tudi vrednostno vrzel med tem, kaj se dogaja na internetnih 

platformah in kaj od teh platform dobijo ustvarjalci oziroma imetniki pravic (Sta 2018a). 

Ključno pri tem je, razlaga Bogataj Jančič (prav tam), da naj bi se uvedel nek režim, pri katerem 

bi platforme, ki omogočajo množično nalaganje vsebin s strani uporabnikov, morale za to 

plačevati licenčnine. Meni, da je bistvo ideje v tem, da bi po novem platforme vsem imetnikom 

pravic plačevale nadomestilo, vendar je problem, da nihče ne ponuja licence za vse vsebine, ki 

so na platformah (prav tam).  

3.5 Nova sorodna pravica za založnike medijskih publikacij15 

15. čl. Direktive je naslovljen kot »zaščita medijskih publikacij v zvezi z digitalnimi 

uporabami«, v javnosti pa je večkrat omenjen kot davek na povezave. Založnikom medijskih 

publikacij daje pravico, da zaračunajo nadomestilo za vsakršno rabo njihovih vsebin (Zalokar 

2018b). 

Nova sorodna pravica naj bi založnikom medijskih publikacij zagotavljala plačilo nadomestila 

zaradi objav njihovih avtorskih del na spletu. Bogataj Jančič (2017, 60) razlaga, da je cilj takšne 

določbe pobrati predvsem nadomestila od ameriškega podjetja Google, vendar opozarja, da je 

problematično, ker bo določba, ki naj bi obremenjevala velike ponudnike spletnih iskalnikov, 

obremenjevala vse ponudnike spletnih iskalnikov in spletnih mest, kjer so objavljene vsebine 

medijskih publikacij. Meni (prav tam), da se lahko izkaže, da bo določba učinkovala predvsem 

na manjše ponudnike iskalnih spletnih novic, veliki ponudniki pa se bodo plačilu nadomestila 

zaradi svoje tržne pozicije lahko izognili. Nadaljuje, da bo določba ovirala vstop novih 

ponudnikov na trg, nekateri manjši pa bodo lahko prenehali s svojo dejavnostjo, kar ne bo 

prispevalo k ohranjanju in spodbujanju konkurence na digitalnem trgu (prav tam). 

Problematičnost vidi tudi v tem (prav tam), da ni jasno, na kakšno vsebino in v kakšnem obsegu 

se plačilo nadomestila za sorodno pravico nanaša.  

                                                 
15 Vsi članki avtorjev v tem poglavju se nanašajo na 11. čl. Predloga direktive, ki je bil kasneje v 

posodobljeni Direktivi preštevilčen v 15. čl. 
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Ropret (2019) razlaga, da je bistvo 15. čl. v tem, da bodo morali spletni iskalniki, novičarski 

agregatorji in drugi, ki objavljajo povzetke člankov ter povezave nanje, ustvarjalcem plačati za 

to »pouporabo«. Brez nadomestila bodo lahko članke povezovali na spletno stran in povzemali 

samo posamezniki, pa še to zgolj »v eni besedi ali zelo kratkih izvlečkih«. Vsakdo, ki bi želel 

uporabiti izvleček članka, bi za to moral pridobiti dovoljenje založnika (Ropret 2018). To bi 

lahko pomenilo, meni Ropret (prav tam), da bi se povezave na družabnih omrežjih, novičarskih 

agregatorjih in drugod brez dovoljenja prikazovale prazne. To pa bi, tako so svarili v peticijah, 

zmanjšalo informiranost, svobodo govora in pluralnost (prav tam). 

Na Ministrstvu za javno upravo (Cerar 2018) vidijo prednost Direktive v zagotovitvi pravičnega 

nadomestila avtorjem za objavo del na medmrežju, slabosti pa so po njihovem mnenju 

poseganje v veljavno ureditev medmrežja in informacijske družbe ter potencialna nevarnost, da 

vsebine, ki niso zanimive za širši krog ljudi, ne bodo objavljene na medmrežju, kar bi negativno 

vplivalo na trge majhnih držav in kulturno raznolikost objavljenih vsebin. Iz Laboratorija za 

umetno inteligenco (prav tam) pa so dodali, da čeprav bodo avtorji prišli do nekega zaslužka, 

bodo kmalu izginili s platform, ker bodo preveč zakomplicirali življenje. Ob tem so navedli 

španski primer, ko so tamkajšnji mediji hoteli plačilo od Googla za objavo novic na njegovi 

novičarski platformi, Google pa je nato raje ukinil španski Google News (prav tam).  

3.6 Pomanjkljivosti Direktive 

Reformo avtorskega prava so v Evropski uniji napovedovali že dalj časa, saj je že nekaj let cilj, 

da bi avtorske pravice prilagodili digitalni dobi, kar pa je velik izziv (Kampuš 2018). Pravo 

namreč vedno problematično zaostaja za razvojem tehnologije (Bogataj Jančič in Krajnc 2018, 

13). Bogataj Jančič (2017, 61–62) meni, da je vsebina Direktive regresivna in ne prinaša dobrih 

obetov za učinkovitejše delovanje notranjega digitalnega trga, prav tako ne večjih spodbud za 

ustvarjalce in ustreznejših spodbud za razširjanje znanja, kar je povzročilo veliko razočaranje 

med številnimi deležniki.  

Evropski poslanci in poslanke so med drugim opozarjali, da je dvajset členov Predloga direktive 

zastavljenih preohlapno, na kar je kazalo tudi 200 dopolnil, ki so jih poslanci vložili po 

plenarnem zasedanju julija 2018, ko je bil Predlog direktive zavrnjen (RTV SLO 2018). Za 

predlog Direktive, ki ima le dvajset členov, se je izkazalo, tako Bogataj Jančič (Sta 2018a), da 

je zelo zahtevna materija, pri kateri je poleg potrebnega avtorskopravnega znanja nujno 

potrebno razumeti tudi, kako določbe vplivajo na ključno tehnologijo današnjega časa. Da je 

praktično nemogoče, da tako kompleksno področje, kot je avtorsko pravo na področju digitalnih 

vsebin, ureja samo dvajset členov, pa menijo tudi v Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost 

(Maček 2018, 37).  

Bogataj Jančič (2017, 57–58) opozarja, da Direktiva o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem 

digitalnem trgu vsebuje številne pomanjkljivosti:  
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‒ ne vsebuje izjeme ali omejitve za t. i. »svobodno panoramo«, kar bi sledilo široko izraženi 

demokratični volji državljanov EU in številnim predlogom za uzakonitev pravice do 

ustvarjanja in deljenja slik zgradb, umetnin in drugih del, ki se trajno nahajajo na javnih 

mestih; 

‒ Evropska komisija tudi ni predlagala t. i. splošne oziroma odprte izjeme oziroma omejitve, 

ki bi sledila tristopenjskemu testu iz člena 9 Bernske konvencije in bi po vzoru doktrine »fair 

use« oziroma »fair dealing« omogočala fleksibilnejše prilagajanje avtorskega prava novim 

uporabam in/ali novim tehnologijam; 

‒ ne prinaša novosti na področju priobčitve vsebin javnosti na zaslonih javnih izobraževalnih 

institucij, knjižnic, muzejev in arhivov (te institucije lahko prosto priobčijo javnosti dela iz 

svojih zbirk po temu namenjenih zaslonih, ki se nahajajo v njihovih prostorih, vendar bi 

potrebovale tudi izjemo, ki bi omogočala uživanje teh vsebin preko lastnih mobilnih naprav); 

‒ iz Predloga direktive so izpadle tudi določbe o uporabi del v transformirani obliki (»remix 

rights«), ki bi omogočale spremembo že obstoječih avtorskih del in objavo takih 

novonastalih del (»remiksov«) in tudi njihovo komercialno izkoriščanje pod pogojem, da 

uporabnik plača primerno nadomestilo za uporabo izvornega dela. 

Kako velik je razkorak med pričakovanji in dejansko vsebino Direktive ter kako veliko je 

posledično razočaranje, zelo lepo opiše Bogataj Jančič (2017, 56):   

Prosili smo za moderno in gibko kolo (ki bi nam omogočalo zdravo, hitro, učinkovito in preprosto 

gibanje po mestu ustvarjanja, znanja in raziskovanja), varčen in hiter vlak (ki bi nam omogočal 

hitro in okolju prijazno gibanje med mesti) in letalo (ki bi nam omogočalo hitro potovanje med 

kontinenti), Evropska komisija pa nam vsiljuje okorni avtomobil, ki škodi splošnemu 

ustvarjalnemu in raziskovalnemu zdravju naše družbe in ki določene cilje, npr. potovanja med 

kontinenti sploh ne omogoča, očitno pa še vedno ustreza staremu »načinu potovanja« določenih 

interesnih skupin, čeprav samo do meja njihovih interesov. 

Pogajalci Evropske komisije, Sveta in parlamenta so po dveh letih dogovarjanj, usklajevanj in 

spreminjanj besedil predlogov dosegli dogovor glede Direktive, saj so jo evropski poslanci 

konec meseca marca 2019 na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdili (Rainews 2019). 

Najbolj izpostavljena 11. in 13. čl. iz Predloga direktive, ki sta v posodobljeni Direktivi 

preštevilčena v 15. in 17. čl., sta ostala bolj ali manj enaka. Države članice Evropske unije 

morajo sedaj Direktivo, ki so jo načelno sprejele, v dveh letih prenesti v lastno zakonodajo, da 

bo začela veljati (Cerar 2019). 
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4 ZNAČILNOSTI DEJAVNOSTI FOTOKOPIRANJA IN TRG FOTOKOPIRNIC V 

LJUBLJANI 

Potreba po kopiranju dokumentov se je najprej pojavila v podjetjih, kjer je bilo potrebno 

shranjevati različne dokumente, pisma, račune ipd. ali pa so se dopisi z isto vsebino pošiljali 

različnim strankam. Še v 19. st. je izdelovanje kopij najpogosteje potekalo ročno, s 

prepisovanjem, za kar so podjetja zaposlovala pisarje. Ta način je bil seveda zelo naporen in 

zamuden, sploh če je šlo za daljša besedila. Potrebe po kopirnem stroju so naraščale, prav tako 

pa je potekalo intenzivno iskanje ustreznih rešitev. Vsak izum na tem področju je bil 

dobrodošel, vendar nobeden od njih ni zagotavljal izdelave večjega števila kopij v kratkem času 

(Vovko Ozimek 2002, 31).  

Eden prvih večjih preskokov, ki je zadeval predvsem literaturo, je bil izum tiska in tiskarskega 

stroja. Tiskarski stroj sicer ni omogočal takega kopiranja, kot ga poznamo danes, ker je bilo 

potrebno za razmnoževanje napisanega ročno izdelati matriko, vendar pa je postopek tiskanja 

z matriko omogočal izdelavo poljubnega števila popolnoma enakih kopij besedila (Štefan 2010, 

2). Za izumitelja postopka fotokopiranja velja Chester Carlson, ki je proces fotokopiranja leta 

1938 tudi patentiral in pravice ponudil vsem pomembnih podjetjem za opremljanje pisarn, 

vendar so ga vsa zavrnila. Zanimanje za postopek je leta 1947 pokazalo podjetje Haloid 

Company, ki se je preimenovalo v Haloid Xerox, kasneje skrajšano Xerox16 (Vovko Ozimek 

2002, 32). Skozi desetletje izboljšav so izdelali prvi fotokopirni stroj, ki je bil preprost za 

uporabo in je takoj požel velik uspeh. Postopek so kasneje prevzela tudi druga podjetja in 

razvile so se nove tehnologije za fotokopiranje, kot je npr. barvno in digitalno fotokopiranje 

(Štefan 2010, 2). 

Od začetkov pa do danes so se fotokopirni stroji močno spremenili, vendar njihovo osnovno 

poslanstvo še vedno ostaja enako. Klub tehnološkemu napredku in uvajanju »brezpapirnega« 

poslovanja so še vedno nepogrešljiv pripomoček v vsaki pisarni. Danes jih vse bolj 

nadomeščajo večopravilne naprave, ki v enem ohišju združujejo kopirni stroj, tiskalnik, skener 

in včasih tudi faks (DNE Techno 2010).  

4.1 Dejavnost fotokopiranja 

Po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008)17 se uvršča dejavnost fotokopiranja pod šifro 

82.190 z imenom Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 

dejavnosti (Statistični urad RS 2010, 257).  

                                                 
16 Beseda xerox je marsikje še vedno sinonim za fotokopirni stroj ter glagol, ki označuje fotokopiranje 

(EnaA 2010). 
17 »SKD 2008 je kratica za standardno klasifikacijo dejavnosti 2008, ki je bila sprejeta z Uredbo o 

standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08). Je slovenski statistični standard za 

evidentiranje, zbiranje, analiziranje in izkazovanje podatkov, pomembnih za prikaz značilnosti 
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Sem spada (Statistični urad RS 2010, 257): 

‒ priprava dokumentov, korekturno branje; 

‒ tipkanje, oblikovanje besedil; 

‒ pomožne tajniške storitve; 

‒ prepisovanje dokumentov, pisanje pisem, povzetkov; 

‒ naslavljanje in odpošiljanje pisem; 

‒ fotokopiranje in drugo razmnoževanje gradiva brez tiskarskih storitev, kot so ofsetno 

tiskanje, namizno založništvo, priprava za tisk in objavo. 

‒ kopiranje načrtov. 

Sem ne spada (Statistični urad RS 2010, 257): 

‒ tiskanje; 

‒ priprava tiskovnih sestavkov; 

‒ naslavljanje in pošiljanje reklamnega gradiva po pošti; 

‒ fotografska obdelava; 

‒ specializirane storitve stenotipistov in stenografov. 

 

Statistični urad RS (SURS) sem uvršča tudi (Slovenska poslovna točka b. l.):  

‒ lektoriranje; 

‒ uničevanje dokumentov; 

‒ prijavljanje na razpise v imenu strank (priprava dokumentov). 

Za dejavnosti, ki se uvrščajo na listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način, velja, 

da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni 

register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Obrtna dejavnost je v skladu z 

Obrtnim zakonom – ObrZ (Ur. l. RS, št. 40/04, 117/06, 102/07, 30/13 in 36/13 –  popr.) »tista 

dejavnost, za katero veljajo naslednje značilnosti: 

‒ da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost na podlagi individualnih naročil, da se opravlja 

proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela 

dejavnosti; 

‒ da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje dejavnosti 

po predhodni alinei in da nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega 

procesa; 

‒ da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč;  

‒ da se opravlja trajno.« 

Lista dejavnosti poleg navedenih kriterijev predvsem upošteva kriterij delež malih in mikro 

podjetij ter samostojnih podjetnikov v posamezni dejavnosti. Pri nekaterih dejavnostih se le-te 

                                                 
gospodarstva in za spremljanje razvojnih gibanj in strukturnih sprememb. Ta standard se uporablja za 

razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih enot po dejavnosti v različnih statističnih in 

administrativnih zbirkah podatkov.« (Statistični urad RS 2010, 5) 
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lahko opravljajo na industrijski način, v večini primerov pa se opravljajo v mikro in malih 

podjetjih na obrtni način (OZS 2014). Na listo teh dejavnosti se uvršča tudi šifra SKD dejavnosti 

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti: 

‒ fotokopiranje in drugo razmnoževanje gradiva brez tiskarskih storitev, kot so ofsetno 

tiskanje, namizno založništvo, priprava za tisk in objavo; 

‒ kopiranje načrtov. 

Podjetja, ki se ukvarjajo s fotokopiranjem, so po 37. čl. ZASP tudi zavezana za plačilo 

nadomestila za fotokopiranje. 

4.2 Praktični vidiki izpolnjevanja zakonskih obveznosti glede nadomestil za 

fotokopiranje 

Urad RS za intelektualno lastnino je leta 2007 izdal dovoljenje (SAZOR GIZ b. l.b), skladno s 

katerim dovoljuje kolektivni organizaciji SAZOR kolektivno upravljanje pravic avtorjev in 

založnikov del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru 

reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb ter reproduciranja 

avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter fotokopiranje prek obsega iz 50. čl. ZASP. 

Na podlagi tega dovoljenja je SAZOR leta 2007 med drugimi pozval tudi vse zavezance za 

plačilo nadomestil za fotokopiranje, ki se plačuje od fotokopij, narejenih za prodajo fizičnim 

osebam in jih opredeljuje 37. čl. ZASP, da so sporočili podatke, na podlagi katerih je bilo možno 

pripraviti ustrezno pogodbo oziroma obračunati nadomestilo v skladu s 5. čl. Uredbe o zneskih 

nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje.  

Do leta 2016 je SAZOR pošiljal fotokopirnicam obrazce, na katerih so zavezanci kvartalno 

sporočali podatke o dejanskem številu prodanih fotokopij fizičnim osebam. Na podlagi tega 

poročanja jim je nato v vsakem kvartalu izstavil račun. Na začetku obračunavanja nadomestilo 

za tonsko ali vizualno snemanje in fotokopiranje ni bilo predmet obdavčitve z DDV. Leta 2008 

pa je DURS mnenje spremenil in pojasnil, da nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje in 

fotokopiranje, do katerega ima pravico vsak avtor, na podlagi zakonskih določb pomeni 

opravljanje storitev, ki je predmet obdavčitve z DDV (Računovodja 2008). SAZOR je kasneje 

na podlagi tega pojasnila na vsa nadomestila zaračunal tudi DDV. Tako je bilo vse do lanskega 

leta, ko je FURS na podlagi ustaljene sodne prakse EU mnenje spremenil in pojasnil, da 

nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje in fotokopiranje ni predmet obdavčitve z DDV, 

saj ne predstavlja plačila za opravljeno storitev, temveč je povezano s škodo, ki imetniku 

pravice reproduciranja nastane z reproduciranjem njegovega varovanega dela brez njegovega 

dovoljenja (Računovodja 2017).  

Leta 2016 se je s sprejetjem ZKUASP spremenila dolžnost uporabnikov do obveščanja, in sicer 

je zakon obveznost za poročanje prenesel na uporabnika. Fotokopirnice so tako SAZOR-ju 

dolžne same, brez njegova predhodnega poziva, ob koncu vsakega koledarskega polletja 
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sporočiti podatke o prodanih fotokopijah, ki so potrebni za izračun dolžnega nadomestila. 

Skladno s to spremembo se je spremenil tudi način fakturiranja, saj se računi fotokopirnicam 

ne izdajajo več kvartalno, ampak dvakrat letno.  

4.2.1 Zbiranje nadomestil za fotokopiranje 

Denar za nadomestilo za fotokopiranje zagotavljata dva vira. Prvi vir so zbrana nadomestila od 

fotokopirnic in uvoznikov reprodukcijskih naprav, ki jih SAZOR uresničuje na podlagi Uredbe 

o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje. Ta nadomestila SAZOR zbira 

že od leta 2007. Drugi vir pa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki zagotavlja 

denar kot nadomestilo za fotokopiranje v slovenskih vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah na 

podlagi podpisanega Skupnega sporazuma o reproduciranju del prek obsega iz 50. čl. ZASP v 

vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji. Ta nadomestila pa je SAZOR prvič realiziral v letu 2017.  

Podatke o potencialnih uvoznikih SAZOR preverja s pomočjo javno dostopnih evidenc, 

interneta in ugotavljanja stanja na terenu (SAZOR GIZ 2017a, 16). Podatke o številu otrok in 

učencev v vrtcih in osnovnih ter srednjih šolah pa mu vsako leto na podlagi podpisanega 

sporazuma sporoči ministrstvo (SAZOR GIZ 2018a, 28). Preglednica 3 prikazuje število 

fotokopirnic, ki so oddajale podatke o odplačnem fotokopiranju fizičnim osebam, in število 

uvoznikov, ki so oddajali poročila o uvozu reprodukcijskih naprav. Podatke smo pridobili iz 

javno dostopnih letnih poročil združenja SAZOR, zato navajamo samo podatke po letu 2011, 

saj prejšnji podatki niso več javno dostopni. Iz podatkov je razvidno, da se število teh subjektov 

vsako leto zmanjšuje. 

Preglednica 3: Število poslovnih subjektov, ki so oddajala poročila, potrebna za 

izračun dolžnega nadomestila za fotokopiranje, po letih 

Leto Fotokopirnice Uvozniki 

2011 98 24 

2012 99 28 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

94 

90 

83 

80 

76 

79 

24 

24 

23 

23 

15 

17 

Vir: SAZOR GIZ 2013a; SAZOR GIZ 2014; SAZOR GIZ 2015; SAZOR GIZ 2016; SAZOR GIZ 

2017a; SAZOR GIZ 2018a; SAZOR GIZ 2019a. 

Poleg že omenjenih virov delitvena masa zajema tudi druga sredstva, ki jih združenje SAZOR 

prejme v okviru svoje dejavnosti (npr. prihodki iz naslova bančnih depozitov), in druga 
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nadomestila, ki jih na podlagi zakona ali pogodbe z imetniki pravic zbere združenje (SAZOR 

GIZ 2017f, 1–2). V Preglednici 4 so prikazana vsa nadomestila in drugi prihodki, ki jih je 

SAZOR zbral od začetka poslovanja do konca leta 2018. 

Preglednica 4: Zbrana nadomestila v evrih po letih 

Leto Fotokopirnice Uvozniki Vrtci Osnovne 

šole 

Srednje 

šole 

Nadomestila 

zavod IPF18 

Ostali19 

prihodki 

Skupaj 

2008 29.108,07 290.321,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.429,11 

2009 30.207,80 248.179,98 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 289.887,78 

2010 27.436,81 164.017,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.453,94 

2011 21.805,33 130.327,12 0,00 0,00 0,00 0,00 18.728,85 170.861,30 

2012 23.734,50 107.861,59 0,00 0,00 0,00 11.500,00 1.570,16 144.666,25 

2013 18.983,12 118.109,31 0,00 0,00 0,00 0,00 73,80 137.166,23 

2014 17.853,38 145.696,22 0,00 0,00 0,00 0,00 59,62 163.609,22 

2015 17.491,30 178.782,31 0,00 0,00 0,00 0,00 566,03 196.839,64 

2016 13.565,81 225.040,07 0,00 0,00 0,00 0,00 7,18 238.613,06 

2017 11.383,52 165.600,22 8.288,77 275.078,30 119.328,10 0,00 4,99 579.683,90 

2018 8.767,56 211.451,07 22.016,05 380.954,53 158.468,13 0,00 53,92 781.711,26 

Vir: SAZOR GIZ 2013a; SAZOR GIZ 2014; SAZOR GIZ 2015; SAZOR GIZ 2016; SAZOR GIZ 

2017a; SAZOR GIZ 2018a; SAZOR GIZ 2019a. 

Iz preglednice je razvidno, da so pred podpisom Sporazuma s šolniki glavnino nadomestila 

prispevali uvozniki reprodukcijskih naprav. Fotokopirnice so prispevale zelo majhen delež. Na 

podlagi podpisanega skupnega Sporazuma sedaj največji delež skupaj prispevajo slovenski 

vrtci ter osnovne in srednje šole, kar smo grafično prikazali na Sliki 1. 

 

                                                 
18 SAZOR je prejel od ZAVODA IPF nadomestila iz naslova tistega dela Uredbe o zneskih nadomestil 

za privatno in drugo lastno reproduciranje, ki jih je pobiral ZAVOD IPF (SAZOR GIZ 2013a, 6). 
19 Med leti 2012 in 2018 so to bili finančni prihodki od obresti, povračila sodnih stroškov in drugi 

prihodki (SAZOR GIZ 2013a;  SAZOR GIZ 2014; SAZOR GIZ 2015; SAZOR GIZ 2016; SAZOR GIZ 

2017a; SAZOR GIZ 2018a; SAZOR GIZ 2019a). Podatek za leto 2011 v času pisanja magistrske naloge 

ni več javno dostopen. 
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Slika 1: Zbrana nadomestila 

Vir: SAZOR GIZ 2013a; SAZOR GIZ 2014; SAZOR GIZ 2015; SAZOR GIZ 2016; SAZOR GIZ 

2017a; SAZOR GIZ 2018a; SAZOR GIZ 2019a. 

4.2.2 Delitev nadomestil za fotokopiranje 

SAZOR deli zbrana sredstva iz naslova pravic, ki jih upravlja, v skladu s Pravili o delitvi 

zbranih avtorskih honorarjev (SAZOR GIZ 2017f, 2). V 4. čl. je delitvena masa opredeljena 

kot: »… obveznost združenja do upravičencev do avtorskih honorarjev. Delitveno maso med 

upravičence do avtorskih honorarjev razdeli poslovodstvo v skladu s pravili o delitvi, pri čemer 

se pri vsakokratni delitvi upoštevajo le dejansko zbrana sredstva. Delitvena masa se ugotavlja 

tako, da se od zbranih sredstev in ostalih prihodkov združenja odštejejo stroški poslovanja 

združenja. Nato se od tega zneska nadalje odštejejo še morebitne rezervacije za poznejša 

izplačila neznanim upravičencem, oblikovane v tekočem poslovnem letu na podlagi pravil o 

delitvi, ter sredstva za namenske sklade, če so oblikovani.« 

Na podlagi vseh zbranih sredstev: »… se oblikujejo ločene delitvene mase iz naslova 

kolektivnega upravljanja različnih vrst avtorskih pravic, in sicer (SAZOR GIZ 2017f, 3): 

‒ delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic fotokopiranja 

avtorskih del na osnovnih šolah preko obsega iz 50. člena ZASP; 

‒ delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic fotokopiranja 

avtorskih del na srednjih šolah preko obsega iz 50. člena ZASP; 

‒ delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic fotokopiranja 

avtorskih del v vrtcih preko obsega iz 50. člena ZASP; 
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‒ druge ločene delitvene mase iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic 

fotokopiranja avtorskih del preko obsega iz 50. člena ZASP od drugih uporabnikov iz 

različnih dejavnosti; 

‒ delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova nadomestil od fotokopij, narejenih za prodajo, 

ki se izvršijo pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP; 

‒ delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova nadomestil pri prvi prodaji ali uvozu novih 

naprav za fotokopiranje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena 

ZASP; 

‒ druge ločene delitvene mase iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic 

fotokopiranja avtorskih del, ki se izvrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe iz 50. 

člena ZASP; 

‒ delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova neobveznega kolektivnega upravljanja pravic 

na podlagi pogodbe z avtorjem.« 

Sredstva, zbrana iz naslova fotokopiranja za privatno in drugo lastno uporabo, se razdelijo v 

skladu z ZKUASP in ZASP ter Pravili združenja SAZOR, in sicer v obsegu 50 % avtorjem 

(fond avtorjev) in 50 % založnikom (fond založnikov). Sredstva iz posameznega fonda se 

razdelijo sorazmerno med posamezne upravičence do avtorskih honorarjev glede na njihovo 

število (SAZOR GIZ 2017f, 5–6). Sredstva, zbrana iz naslova fotokopiranja na šolah, pa se 

bodo delila po načelu dejanske uporabe (tj. glede na dejansko fotokopirana dela). Ker pa bo 

določitev dejanske uporabe možna šele po izvedbi raziskave s strani Pedagoškega inštituta, se 

do takrat sredstva delijo po načelu objektivne dostopnosti varovanih del (SAZOR GIZ 2017f, 

7–8). 

V nadaljevanju bomo prikazali, koliko so v preteklih letih znašale delitvene mase in kako je v 

praksi potekalo razdeljevanje zbranih nadomestil. Vse podatke smo pridobili iz javno dostopnih 

letnih poročil združenja SAZOR, zato navajamo samo podatke po letu 2011, saj prejšnji podatki 

niso več javno dostopni. 

Delitev zbranih nadomestil za leto 2011 

V letu 2012 ni bilo delitve zbranih nadomestil med upravičence, kar prikazuje Preglednica 5. 

Skladno s sklepom skupščine se je znesek 1.035,79 €, ki je bil končni znesek delitvene mase za 

leto 2011, zadržal in je bil razdeljen skupaj z naslednjo delitvijo, in sicer zaradi tega, ker bi 

stroški delitve presegali znesek za delitev (SAZOR GIZ 2013a, 7). 
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Preglednica 5: Delilna masa na dan 31. 12. 2012 

Delilna masa 1. 1. 2012 58.404,81€ 

Delitev mase leta 2011 0,00 € 

Oblikovanje mase leta 2012 6.648,32 € 

Delilna masa 31. 12. 2012 65.053,13 € 

Vir: SAZOR GIZ 2013a, 8. 

Masa za delitev in delitev zbranih nadomestil za leto 2012 

Preglednica 6 ponazarja ključ za izračun mase za delitev zbranih nadomestil za leto 2012. V 

letu 2013 je bila izvedena delitev nadomestil. Skladno s sklepom skupščine je bil znesek za 

delitev 60.000,00 €, kar je prikazano v Preglednici 7. Znesek je bil razdeljen v skladu z 

družbeno pogodbo med založnike in avtorje v razmerju 50:50. Preostanek delitvene mase v 

višini 5.053,13 € je bil razporejen med kratkoročne obveznosti do upravičencev iz naslova 

delitvene mase. Znesek delilne mase 11.256,19 € pa je bil razporejen na podlagi sklepa 

skupščine (SAZOR GIZ 2014, 8). 

Preglednica 6: Masa za delitev za leto 2012 

Skupaj prihodki 144.666,25 € 

– stroški (vključen DDPO v znesku 2.066,79 €) – 137.668,02 € 

= delitvena masa pred rezervacijo 6.998,23 € 

– 5 % rezervacija – 349,91 € 

= končna delitvena masa za leto 2012 6.648,32 € 

Vir: SAZOR GIZ 2013a, 7. 

Preglednica 7: Delilna masa na dan 31. 12. 2013 

Delilna masa 01. 01. 2013 65.053,13 € 

Delitev mase leta 2012 60.000,00 € 

Oblikovanje mase leta 2013 11.256,19 € 

Delilna masa 31. 12. 2013 16.309,32 € 

Vir: SAZOR GIZ 2014, 8. 

Masa za delitev in delitev zbranih nadomestil za leto 2013 

Preglednica 8 ponazarja ključ za izračun mase za delitev zbranih nadomestil za leto 2013. V 

letu 2014 je bila izvedena delitev nadomestil. Skladno s sklepom skupščine je bil znesek za 
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delitev 16.309,32 €, kar prikazuje Preglednica 7. Znesek je bil razdeljen v skladu z družbeno 

pogodbo med 39 založnikov in 514 avtorjev v razmerju 50:50 (SAZOR GIZ 2015, 14). 

Preglednica 8: Masa za delitev za leto 2013 

Skupaj prihodki 137.166,23 € 

– stroški (vključen DDPO v znesku 3.046,24 €) – 125.317,61 € 

= delitvena masa pred rezervacijo 11.848,62 € 

– 5 % rezervacija – 592,43 € 

= končna delitvena masa za leto 2013 11.256,19 € 

Vir: SAZOR GIZ 2014, 8. 

Masa za delitev in delitev zbranih nadomestil za leto 2014 

Preglednica 9 ponazarja ključ za izračun mase za delitev zbranih nadomestil za leto 2014. 

Delitev avtorskih honorarjev zbranih v letu 2014 je bila izvedena v skladu s statutom oziroma 

sklepom skupščine. Osnova za izplačilo avtorskih honorarjev je bila delitvena masa za preteklo 

leto, ki jo je za delitev potrdila skupščina avtorjev v znesku 34.512,92 €. Znesek je bil razdeljen 

v skladu z družbeno pogodbo med 43 založnikov in 519 avtorjev v razmerju 50:50 (SAZOR 

GIZ 2016, 7). 

Preglednica 9: Masa za delitev za leto 2014 

Skupaj prihodki 163.609,22 € 

– stroški (vključen DDPO v znesku 7.996,33 €) – 127.279,83 € 

= delitvena masa pred rezervacijo 36.329,39 € 

– 5 % rezervacija – 1.816,47 € 

= končna delitvena masa za leto 2014 34.512,92 € 

Vir: SAZOR GIZ 2015, 14. 

Masa za delitev in delitev zbranih nadomestil za leto 2015 

Preglednica 10 ponazarja ključ za izračun mase za delitev zbranih nadomestil za leto 2015. 

Delitev sredstev, zbranih v letu 2015, je bila izvedena v skladu s statutom oziroma sklepom 

skupščine dne 9. 9. 2016 v obliki avtorskih honorarjev fizičnim osebam in s plačili prejetih 

računov. Osnova za izplačilo avtorskih honorarjev je bila delitvena masa za preteklo leto, ki jo 

je za delitev potrdila skupščina avtorjev v znesku 62.463,49 €. Znesek je bil razdeljen v skladu 

z družbeno pogodbo med 70 založnikov in 585 avtorjev v razmerju 50:50 (SAZOR GIZ 2017a, 

8). 
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Preglednica 10: Masa za delitev za leto 2015 

Skupaj prihodki 196.839,64 € 

– stroški (vključen DDPO v znesku 14.129,62 €) – 131.088,60 € 

= delitvena masa pred rezervacijo 67.751,04 € 

– 5 % rezervacija – 3.287,55 € 

= končna delitvena masa za leto 2015 62.463,49 € 

Vir: SAZOR GIZ 2016, 7. 

Masa za delitev in delitev zbranih nadomestil za leto 2016 

Preglednica 11 ponazarja ključ za izračun mase za delitev zbranih nadomestil za leto 2016. 

Delitev zbranih sredstev v letu 2017 je bila izvedena v skladu s statutom oziroma sklepom 

skupščine dne 20. 9. 2017 v obliki avtorskih honorarjev fizičnim osebam in s plačili prejetih 

računov. Osnova za izplačilo avtorskih honorarjev je bila delilna masa za preteklo leto, ki jo je 

za delitev potrdila skupščina avtorjev v znesku 78.299,47 €. Znesek je bil razdeljen v skladu s 

Pogodbo o ustanovitvi med založnike in avtorje v razmerju 50:50 (SAZOR GIZ 2018a, 19–20). 

Preglednica 11: Masa za delitev za leto 2016 

Skupaj prihodki od dejansko zbranih nadomestil 238.613,06 € 

– učinek spremembe računovodske usmeritve – 621,69 € 

– vsi stroški poslovanja (vključen DDPO v znesku 725,97 €) – 159.537,52 € 

= delitvena masa pred razporeditvijo obv. do neznanih imetnikov 78.453,85 € 

– neto prerazporeditev obv. do neznanih imetnikov v 2016 – 154,38 € 

= končna delitvena masa za leto 2016 78.299,47 € 

Vir: SAZOR GIZ 2017a, 8. 

Masa za delitev in delitev zbranih nadomestil za leto 2017 

Preglednica 12 ponazarja ključ za izračun mase za delitev zbranih nadomestil za leto 2017. 

Delitev zbranih sredstev v letu 2018 je bila izvedena v skladu s statutom v obliki avtorskih 

honorarjev fizičnim osebam in s plačili prejetih računov. Osnova za izplačilo avtorskih 

honorarjev je bila delitvena masa za preteklo leto, ki jo je za delitev potrdila skupščina avtorjev 

in založnikov v znesku 338.389,97 €. Znesek je bil razdeljen v skladu s Pogodbo o ustanovitvi 

med založnike in avtorje v razmerju 50:50 (SAZOR GIZ 2019a, 21).  
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Preglednica 12: Masa za delitev za leto 2017 

Skupaj zbrana nadomestila in ostali prihodki 579.683,90 € 

– vsi stroški poslovanja – 202,774,03 € 

– davek od dohodka pravnih oseb – 921,01 € 

= delitvena masa pred razporeditvijo obv. do neznanih imetnikov 375.988,86 € 

– 10 % rezervacij za poznejša izplačila do neznanih imetnikov – 37.598,89 € 

= končna delitvena masa za leto 2017 338.389,97 € 

Vir: SAZOR GIZ 2018a, 19. 

Masa za delitev zbranih nadomestil za leto 2018 

Preglednica 13 ponazarja ključ za izračun mase za delitev zbranih nadomestil za leto 2018. Iz 

preglednice je razvidno, da je bilo v letu 2018 največ zbranih avtorskih honorarjev v zgodovini 

SAZOR-ja, kar ima za posledico tudi najvišjo delilno maso, ki se bo predvidoma delila v letu 

2019.  

Preglednica 13: Masa za delitev za leto 2018 

Skupaj zbrana nadomestila in ostali prihodki 781.711,26 € 

– vsi stroški poslovanja – 262.502,43 € 

– davek od dohodka pravnih oseb – 0,00 € 

= delitvena masa pred razporeditvijo obv. do neznanih imetnikov 519.208,83 € 

– 10 % rezervacij za poznejša izplačila do neznanih imetnikov – 51.920,88 € 

= končna delitvena masa za leto 2018 467.287,95 € 

Vir: SAZOR GIZ 2019a, 21. 

4.3 Opozarjanje v fotokopirnicah na omejitve fotokopiranja 

Omenili smo že, da uporabnik ne more reproducirati avtorskih del v neomejenem obsegu in 

neomejenem številu primerkov. Ker do največjega problema glede obsega reproduciranja 

avtorskih del prihaja, ko stranka želi fotokopirati avtorsko delo v celoti, smo se odpravili v 

nekaj fotokopirnic v prestolnici in preverili, kako se zaposleni v fotokopirnicah soočajo s to 

problematiko. V knjižnici smo si izposodili en izvod strokovne literature oziroma priročnik 

slovenskega avtorja, ki je obsegal 431 strani, izdan pa je bil v lanskem letu. Njegova cena v 

knjigarnah je bila povsod enotna in je znašala 96,00 €, v primeru nakupa preko spleta pa smo 

zasledili tudi znižano ceno, in sicer je bila 91,20 €. V drugi polovici meseca februarja smo v 

prestolnici obiskali 12 podjetij, ki ponujajo storitve fotokopiranja in jih prosili za fotokopijo 

omenjene strokovne literature v celoti. Fotokopirnice smo obiskali čisto naključno med 
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opravljanjem vsakodnevnih obveznosti ali sprehodom po mestu. Nekatere so bile v strogem 

centru prestolnice, druge v bližini univerzitetnih središč, kakšna se je nahajala v bolj 

industrijskem predelu, kakšna pa v čisto bivalnem predelu mesta.  

V eni fotokopirnici nam te knjige niso želeli v celoti fotokopirati, ker je bila preveč nova, saj je 

bila izdana v lanskem letu. Razložili so nam, da mora biti knjiga stara vsaj dve leti, da lahko 

fotokopirajo 70 % celotne vsebine. Svetovali so nam, naj prinesemo starejšo verzijo knjige in 

nam bodo prvi dan fotokopirali eno polovico knjige, drugi dan pa še drugo polovico. Tak način 

fotokopiranje pri njih ni problematičen. Tako bomo imeli celotno knjigo, pa še zakonodaje ne 

bo nihče kršil.  

V ostalih enajstih fotokopirnicah bi nam omenjeno knjigo brez težav fotokopirali v celoti. Pri 

tem bi izpostavili tri primere, ki so se nam zdeli še posebej zanimivi. 

V prvem primeru smo takoj ob vstopu v fotokopirnico na vidnem mestu zagledali nalepljena 

Navodila za fotokopiranje avtorskih del (AAS b. l.a), ki jih je pripravila Avtorska agencija za 

Slovenijo in pregledal Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino. S signirnim 

flomastrom so bili zelo vidno označeni predeli, kjer piše, da ni dopustno fotokopiranje pisanih 

del v obsegu celotne knjige ter notnih zapisov glasbenih del. Ravno tako je bilo vidno označeno, 

da se za celotni obseg knjige šteje več kot 70 % označenega števila strani v knjigi in kakšne so 

kazni za neupravičeno reproduciranje avtorskega dela. Ko smo izrazili željo po fotokopiranju 

knjige v celoti, nas na prej omenjena navodila ni nihče opozoril in so nam bili pripravljeni 

fotokopirati knjigo v celoti.  

V drugem primeru so nas ob želji po fotokopiranju celotne knjige v fotokopirnici podučili, da 

se celotnih knjig po zakonu ne sme fotokopirati. Vendar so glede tega pri njih zelo popustljivi 

in razumevajoči do strank, saj vedo, da so knjige, sploh strokovne, zelo drage. Tako v njihovi 

fotokopirnici vse knjige fotokopirajo »samo na skrivaj, tako, da jih kakšen inšpektor slučajno 

ne vidi«. 

Največje presenečenje pa smo doživeli v tretjem primeru. Odpravili smo se v fotokopirnico, 

kjer smo ob iskanju in zbiranju literature za magistrsko nalogo naleteli tudi na članek, kjer se 

glede fotokopiranja celotnih knjig predstavijo v zelo lepi luči. V članku zagotavljajo, da 

dosledno spoštujejo vso zakonodajo in zavračajo študente, ki povprašujejo po fotokopijah knjig 

v celotnem obsegu. Bili smo prepričani, da bodo zavrnili tudi nas, saj je bila naša knjiga kar 

obsežna in skoraj nova. Ko pa smo v fotokopirnici izrazili željo, da želimo fotokopirati celotno 

knjigo, to sploh ni bil problem. Celo sami so nam ponudili, da nam jo natisnejo kar iz njihovega 

USB ključka, kjer imajo shranjene različne skenirane knjige, z obrazložitvijo, da bi bilo tako 

veliko hitreje narejeno. 

V začetku poglavja smo navedli ceno priročnika v primeru nakupa v knjigarni ali preko spleta, 

za primerjavo pa sedaj podajamo še cene za fotokopiranje celotnega omenjenega avtorskega 
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dela in vezanega v spiralo, ki so nam jih navedli v obiskanih podjetjih. Cene so bile zelo različne 

in so se največkrat gibale od 17,00 € do 23,00 €. Tam, kjer je bilo fotokopiranje njihova glavna 

dejavnost, so bile cene nižje, kjer pa je bilo fotokopiranje samo dodatna dejavnost, pa so bile 

cene višje. Najnižja cena, ki so nam jo glede na naše povpraševanje po fotokopiranju in vezavi 

ponudili, je znašala 15,00 €, najvišja pa 34,00 €. Glede na to, da imajo v fotokopirnicah za 

študente običajno nižje cene kot za naključne stranke, ocenjujemo, da bi študent lahko 

fotokopijo in vezavo omenjenega priročnika dobil že za 12,00 €.  

4.4 Opis trga fotokopirnic v Ljubljani 

Podatke o številu podjetij, ki se na trgu ukvarjajo s fotokopiranjem, smo pridobili s pomočjo 

poslovnega asistenta Bizi, ki uporabnikom omogoča analizo trga s pregledom dejavnosti in 

poslovanja podjetij (Bizi 2019). Izbiro dejavnosti omogoča preko standardne SKD dejavnosti 

ali pa s podatkovno zbirko TSmedia, ki je bogatejša in obsežnejša od javno dostopnih podatkov 

in velja za bolj ljudsko od standardne SKD dejavnosti (TSmedia 2016). Najprej smo dejavnost 

fotokopiranja iskali pod šifro 82.190 z imenom Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti. Po uradnih podatkih SKD dejavnosti je bilo v Sloveniji na ta 

dan 279 poslovnih subjektov, ki na trgu izvajajo to dejavnost, od tega 74 v Ljubljani. Nato smo 

iskali pod dejavnostjo Fotokopiranje in drugo razmnoževanje. Podatkovna zbirka TSmedia je 

prikazala v Sloveniji 377 takih poslovnih subjektov, od tega v Ljubljani 100. Ker smo v drugem 

primeru dobili obsežnejše podatke, smo se odločili, da za področje Ljubljane podrobneje 

analiziramo slednje.  

V poglavju 4.1 smo podrobno opisali, da se pod dejavnost fotokopiranja uvrščajo tudi druge 

storitve, kot so npr. lektorske in pisarniške storitve, administrativna dela, priprava dokumentov 

in druge poslovne storitve. Po podrobnem pregledu vseh subjektov, ki so bili vpisani pod 

dejavnostjo TSmedia fotokopiranje in drugo razmnoževanje, smo od 100-ih poslovnih 

subjektov našteli 40 takih, ki dejansko na trgu ne izvajajo dejavnosti fotokopiranja, kar smo 

prikazali v Preglednici 14. Našteli smo 30 lektorjev, 3 subjekte, ki opravljajo pisarniške storitve, 

2 subjekta, ki opravljata administrativna dela, 2 subjekta, ki izvajata pripravo dokumentov in 

druge poslovne storitve, ter enega, ki opravlja jezikovne storitve, enega, ki izvaja grafične 

storitve, ter enega prevajalca.  
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Preglednica 14: Uradno število poslovnih subjektov v Ljubljani, ki opravljajo dejavnost 

fotokopiranje in drugo razmnoževanje 

Izvajanje dejavnosti na trgu Število subjektov 

Fotokopiranje in drugo razmnoževanje 60 

Lektoriranje 30 

Pisarniške storitve 3 

Administrativna dela 2 

Priprava dokum. in druge posl. storitve 2 

Jezikovne storitve 1 

Grafične storitve 1 

Prevajanje 1 

Vir: Bizi 2019. 

Nadalje smo proučili 60 poslovnih subjektov, ki po uradno pridobljenih podatkih v prestolnici 

dejansko opravljajo dejavnost fotokopiranja. Zanimalo nas je, v kakšni pravnoorganizacijski 

obliki opravljajo svojo dejavnost. Ugotovili smo, da 39 pravnih subjektov svojo dejavnost na 

trgu opravlja kot družba z omejeno odgovornostjo, 1 kot družba z neomejeno odgovornostjo, 1 

v sklopu komanditne družbe, 19 pa je samostojnih podjetnikov (Preglednica 15). 

Preglednica 15: Število poslovnih subjektov v Ljubljani, ki dejansko opravljajo 

dejavnost fotokopiranja, glede na pravnoorganizacijsko obliko 

Pravnoorganizacijska oblika podjetja Število subjektov 

d. o. o. 39 

d. n. o. 1 

k. d. 1 

s. p. 19 

Vir: Bizi 2019. 

Ker so fotokopirnice med seboj zelo različne in lahko opravljajo poleg fotokopiranja tudi druge 

poslovne dejavnosti, smo proučili še, ali se poslovni subjekti ukvarjajo samo z dejavnostjo 

fotokopiranja ali pa še s kakšno dodatno dejavnostjo oziroma je fotokopiranje dodatna 

dejavnost ali pa imajo registriranih več dejavnosti. Podatki kažejo, da ima 24 poslovnih 

subjektov registrirano samo dejavnost fotokopiranja in drugega razmnoževanja, 11 poslovnih 

subjektov ima registrirani dve dejavnosti, 21 jih ima registrirane tri dejavnosti, štirje poslovni 

subjekti pa štiri dejavnosti. Razdelitev po številu registriranih dejavnosti je prikazana v 

Preglednici 16. Največkrat smo poleg fotokopiranja zasledili spremljajoče dejavnosti, kot so 

grafične storitve in oblikovanje, tiskarstvo, papirna galanterija, biro oprema in servis ter 

fotografske storitve. Je pa možno zaslediti tudi druge storitve, kot so graverstvo, podjetniške in 
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poslovne storitve, računalništvo in informatika, trgovina, podjetniško in poslovno svetovanje 

in še različne druge. 

Preglednica 16: Število poslovnih subjektov v Ljubljani, ki dejansko opravljajo 

dejavnost fotokopiranja, glede na število registriranih dejavnosti 

Število registriranih poslovnih dejavnosti Število subjektov 

1 dejavnost  24 

2 dejavnosti 11 

3 dejavnosti 21 

4 dejavnosti 4 

Vir: Bizi 2019. 

Pri pregledovanju vseh teh podatkov smo ugotovili, da od dvanajstih podjetij, ki smo jih za 

potrebe magistrske naloge naključno obiskali in ugotavljali, kako zaposleni v fotokopirnicah v 

praksi stranke opozarjajo na kršenje oziroma spoštovanje avtorske pravice, kar smo opisali v 

prejšnjem poglavju, kar tri podjetja niso registrirana za opravljanje dejavnosti fotokopiranja. 

To nakazuje, da je dejansko lahko poslovnih subjektov, ki med drugim opravljajo tudi dejavnost 

fotokopiranja, mnogo več, kot pa kažejo uradni podatki.  

4.5 Opis izbrane fotokopirnice 

Fotokopirnica, ki smo jo izbrali za sodelovanje v naši raziskavi, na trgu posluje že več kot 30 

let. S pravno obliko samostojnega podjetnika se na trgu uvršča med mikro podjetja. Registrirano 

ima samo eno dejavnost – fotokopiranje in drugo razmnoževanje. Nahaja se v poslovni stavbi 

in svoje storitve pretežno izvaja za različne poslovne subjekte, ki se nahajajo v tem poslovnem 

objektu. Določene storitve pa opravlja tudi za druge zunanje stranke. Ker je locirana v bližini, 

kjer se nahajajo štiri fakultete, jo obiskujejo tudi študentje. Vendar njihov obisk ni masoven, 

saj se v bližnji okolici nahajajo še štiri druge fotokopirnice, od katerih dve delujeta prav na 

sedežu fakultet. Preglednica 17 prikazuje, da študentje predstavljajo približno 15 % vseh 

prihodkov, ki jih izbrana fotokopirnica ustvari s svojim delovanjem. 

Preglednica 17: Delež prihodkov v izbrani fotokopirnici 

Struktura strank izbrane fotokopirnice Delež prihodkov 

Študentje 15 % 

Ostale stranke 85 % 

Naredili smo tudi primerjavo glede obsega prihodkov izbrane fotokopirnice z drugimi 

dvanajstimi podjetji, ki ravno tako ponujajo storitev fotokopiranja in smo jih za potrebe 

magistrske naloge obiskali v drugi polovici meseca februarja. Ugotovili smo, da je izmed vseh 

podjetij ravno izbrana fotokopirnica po obsegu prihodkov najmanjša. Grafično smo to prikazali 
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na Sliki 2 in izbrano fotokopirnico označili s številko 13. Ker ne želimo razkriti identitete 

omenjenih podjetij, grafični prikaz ne vsebuje številčnih podatkov. 

 

Slika 2: Obseg prihodkov izbrane fotokopirnice 

Vir: Bizi 2019. 
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5 RAZISKAVA O REPRODUCIRANJU ŠTUDIJSKIH KNJIG IN UČBENIKOV V 

FOTOKOPIRNICAH 

V nadaljevanju bomo predstavili empirični del magistrske naloge, aplikativno raziskavo o 

reproduciranju študijskih knjig in učbenikov v fotokopirnicah. Raziskava je bila izvedena kot 

študija primera. Glede na cilj znanstvenega raziskovanja vsebuje elemente deskriptivne, 

eksplorativne in strukturalne raziskave. Izvedena je bila v izbrani fotokopirnici, ki smo jo 

opisali v prejšnjem poglavju. Koncept raziskave smo operacionalizirali tako, da smo dejstva 

lahko kvantitativno izmerili.  

5.1 Potek raziskave 

Raziskava je potekala v izbrani fotokopirnici v prestolnici od 1. 10. 2018 do 5. 7. 2019 oziroma 

40 tednov, kolikor trajata oba študijska semestra organiziranega pedagoškega dela s 

pripadajočima izpitnima obdobjema. Običajno študijsko leto je razdeljeno na prvi semester, ki 

skupaj z zimskim izpitnim obdobjem traja 20 tednov, in na drugi semester, ki skupaj s 

spomladanskim izpitnim obdobjem ravno tako traja 20 tednov. Pred naslednjim študijskim 

letom pa je organizirano še jesensko izpitno obdobje (Univerza v Ljubljani 2019). V praksi smo 

opazili, da posamezne fakultete lahko od tega koledarja tudi malenkost odstopajo in študij za 

kakšen teden skrajšajo ali pa podaljšajo. 

V uvodu smo sicer napovedali, da smo za raziskavo predvideli obdobje prvih šestih mesecev 

študijskega leta in bi se po teh napovedih morala zaključiti konec meseca marca 2019. Med 

samo raziskavo smo s poglobljenim proučevanjem teorije o študijah primera prišli do 

ugotovitve, da za potrebe zanesljivejših rezultatov raziskave le-to podaljšamo do konca 

spomladanskega izpitnega obdobja. Novo (podaljšano) časovno obdobje nam je omogočilo 

longitudinalno opazovanje, s katerim smo dobili dva med seboj neodvisna časovna okvirja in 

primerjavo pridobljenih podatkov med dvema semestroma tekočega študijska leta.  

5.1.1 Metoda raziskovanja in zbiranje podatkov 

V okviru študije primera smo proučevali reproduciranje študijskih knjig in učbenikov med 

študenti v izbrani fotokopirnici. V raziskavo smo vključili vse gradivo, ki so ga študentje v 

tekočem študijskem obdobju v fotokopirnici reproducirali. Študentje so gradivo za 

reproduciranje v fotokopirnico lahko prinesli osebno v papirni obliki ali na elektronskem 

mediju, lahko so ga v izdelavo poslali po elektronski pošti ali pa so se preko računalnika v 

fotokopirnici povezali na določeno spletno stran, iz katere smo jim nato željeno gradivo 

natisnili. S tem smo pridobivali primarne podatke, na katerih sloni dotična raziskava.  

Raziskava je bila praktično naravnana. Vnaprej smo si določili načrt in predmet opazovanja. 

Enota opazovanja je bila klasična fotokopija oziroma natisnjena stran A4 formata. Če je bila 
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fotokopija narejena na obe strani lista ali natisnjena dvostransko, se je to štelo kot dve enoti. Na 

število enot nismo imeli nikakršnega vpliva, niti jih nismo vnaprej načrtovali. Oblikovale so se 

s časom našega opazovanja. Uspelo nam je upoštevati tudi zakon velikih števil, saj je bilo 

končno število opazovanih enot nekaj več kot 80.000. Zanimal nas je predvsem delež enot, ki 

so jih predstavljale reprodukcije celotnih knjig in učbenikov, glede na vse enote, ki so jih 

študentje reproducirali. 

Podatke smo zbirali s strukturiranim opazovanjem. Čeprav se opazovanje večinoma uporablja 

kot kvalitativno tehniko, pa ga lahko standardiziramo in sistematiziramo na zelo kvantitativen 

način (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 165). V programu Excel smo si pripravili tabelo 

(Priloga 1), v katero smo sproti beležili vse fotokopije in natisnjene strani, ki so jih naročili 

študentje. Dobro poznavanje okolja reproduciranja in s tem povezane dejavnosti študentov so 

nam pomagale pri oblikovanju različnih tem opazovanja. Da bi problem kot celoto bolje 

razumeli, smo vsebino raziskave reducirali na čim bolj preproste elemente. Oblikovali smo tri 

glavne teme opazovanja in jih poimenovali: prva, druga in tretja kategorija. Za vsakega študenta 

smo v tabeli označili, katero kategorijo je reproduciral in v kakšnem obsegu. Tako smo dobili 

dnevnike, ki smo jih združili v tedenska poročila in na koncu dobili 40 končnih poročil. 

V prvi kategoriji se je nahajalo študijsko gradivo, iz katerega so se študentje učili. Za njih so ga 

lahko pripravili profesorji, lahko so si ga pripravili sami, lahko so si ga sposodili od sošolcev 

ali pa je bilo javno dostopno. V tej kategoriji so se nahajale prosojnice, izročki in gradivo z 

vajami za spremljanje tekočih predavanj. Največkrat so jih študentje reproducirali, preden so 

odšli na predavanje. V isto kategorijo smo uvrstili tudi že popisane prosojnice, izročke in liste 

z vajami, ki so jih študentje fotokopirali od svojih sošolcev. Ravno tako smo v to kategorijo 

uvrstili vse zapiske študentov, razne zakone, izbrana poglavja iz knjig in učbenikov, članke, 

javna poročila in ostalo gradivo, ki so ga potrebovali pri študiju. Ker so nekateri profesorji za 

svoje študente pripravili tudi interna študijska gradiva, smo le-te uvrstili v isto kategorijo. V 

tabeli (Priloga 1) smo to kategorijo sicer razdelili na tri podkategorije in vse reprodukcije 

beležili ločeno, vendar jih bomo v končnem poročilu obravnavali samo kot celoto.  

Druga kategorija je vsebovala pisne izdelke, ki so jih študentje v izobraževalnem procesu 

ustvarili sami. To so bile domače naloge, seminarske naloge, razni prispevki, poročila, analize 

in refleksije.  

Tretja kategorija pa je bila za našo raziskavo bistvena, saj je bila glavni predmet našega 

proučevanja. Pod to kategorijo smo beležili vse reprodukcije celotnih knjig in učbenikov. 

Zanimalo nas je tudi, iz katerega vira je bila reprodukcija narejena. Študentje so si original 

lahko izposodili v knjižnici ali od sošolcev, včasih so prinesli že fotokopiran izvod in želeli 

ponovno fotokopijo ali pa so želeli reprodukcijo iz elektronskega nosilca podatkov. Hkrati smo 

opazovali tudi njihovo vedenje, ko so reprodukcije naročali. Beležili smo si, ali so jih naročili 

tako kot vsako drugo gradivo ali pa so prej vprašali, če jim bomo reprodukcije sploh lahko 

naredili v celoti.  
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Za potrebo te raziskave v času njenega 40-tedenskega trajanja nobenemu študentu nismo 

zavrnili storitve reproduciranja celotne knjige ali učbenika, niti mu nismo razlagali, da se po 

zakonu to ne sme, saj menimo, da bi kakršno koli opozarjanje študentov na kršitev zakona imelo 

za posledico vplivanje na njihovo običajno obnašanje, kar bi lahko spremenilo rezultate 

raziskave. 

V prejšnjem poglavju smo na Sliki 2 prikazali velikost izbrane fotokopirnice. Glede na to, da 

smo za izvajanje naše raziskave izbrali tako majhno fotokopirnico in tudi z majhnim deležem 

študentov, kaže na to, da je bila v času naše raziskave, čeprav smo v izbrani fotokopirnici 

reproducirali študentom celotne knjige in učbenike, avtorska pravica kršena v najmanjšem 

možnem obsegu. 

5.1.2 Omejitve, objektivnost in etični zadržki raziskave 

Uvodoma smo napisali, da smo v raziskavo zajeli gradivo, ki so ga v izbrani fotokopirnici 

reproducirali študentje. Opozoriti moramo, da je bilo v raziskavo zajeto vse gradivo, ki so ga v 

izbranem obdobju reproducirali študentje 1., 2. in 3. stopnje ter tudi kakšen dijak. Glavnino 

gradiva so reproducirali dodiplomski in magistrski študentje. Občasno pa je v fotokopirnico 

prišel tudi kakšen dijak ali pa študent doktorskega programa. Ker je bilo na prvi pogled včasih 

nemogoče ugotoviti, ali gre za študenta ali dijaka, lahko rečemo, da je bilo v raziskavo v izbrani 

fotokopirnici zajeto vse gradivo, ki ga je v izbranem obdobju za potrebe izobraževanja 

reproducirala učeča se generacija.  

Mesec (1998a, 6) razlaga, da naj bi bil legitimni namen vseh študij primera pojasniti, razumeti 

in razložiti posamezni primer. Tudi Flere (2000, 95) ugotavlja, da je za študije primerov 

značilno, da si z njimi prizadevamo globinsko in celostno proučiti npr. nek primer ali proces z 

namenom, da pridemo do celostne slike tega, kar proučujemo. Starman (2013, 67) poudarja, da 

so še posebej uporabne na področjih, ki so usmerjena v prakso. Čeprav so študije primerov iz 

obstoječe prakse zelo poglobljena in najožja oblika poizvedovanja, s katero raziskovalci želijo 

razumeti specifičen dogodek, proces ali odnos v danem okolju (Tratnik 2002, 33–34), namen 

naše raziskave ni bil odkriti in razložiti vzročno posledične povezave reproduciranja celotnih 

knjig in učbenikov, ampak zagotoviti merljive, zanesljive, natančne in preverljive rezultate, 

kolikšen delež vsega gradiva, ki ga študentje reproducirajo, predstavljajo celotne knjige in 

učbeniki.  

V opisu izbrane fotokopirnice smo prikazali, v kako majhnem podjetju se je raziskava izvajala. 

Čeprav smo v raziskavo zajeli celotno gradivo, ki so ga študentje v izbrani fotokopirnici 

reproducirali in jih opazovali celotno študijsko obdobje, na podlagi te raziskave ne moremo 

sklepati o širši populaciji in rezultate posploševati. Tudi Mesec (1998b, 380) opozarja, da so 

ugotovitve ene študije primera prva in ne zadnja beseda na določenem področju raziskovanja.  
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Raziskavo smo izvajali sami v podjetju, kjer delamo že več let. Čeprav smo z opazovanim 

pojavom zelo povezani, smo se od raziskave kar se da distancirali, tako da naša čustva, 

prepričanja in stališča niso vplivala na rezultate. Tudi okoliščine izvajanja raziskave, glede na 

prejšnja leta, zavedno nismo spreminjali. Potek del v fotokopirnici je ostal točno tak, kot je bil 

pred raziskavo. Vedenja do študentov nismo spreminjali, ohranili smo profesionalen odnos, kot 

je bil v preteklosti. Spremenilo se je samo to, da smo reproducirali tudi celotne knjige in 

učbenike. Tega dejanja nismo nič posebej komentirali. Sprejeli smo jih v delo, kot smo sprejeli 

vsako drugo gradivo.  

Raziskovalna etika je pomemben del načrtovanja in izvedbe raziskave. Easterby-Smith, Thorpe 

in Lowe (2007, 20) opozarjajo, da mora biti raziskovalec pripravljen soočiti se z etičnimi 

vprašanji in se zavedati svojih lastnih vrednot v procesu raziskave. Kordeš in Smrdu (2015, 77) 

menita, da je ne glede na fazo raziskave za vzdrževanje ustreznega etičnega nivoja pomembno 

upoštevati povsem ustaljene etične principe raziskovanja, kot so: splošno upoštevanje 

zakonodaje, anonimnost, pravičnost in zaupanje.  

Prvo vprašanje etičnega značaja smo si zastavili ob izvajanju samega raziskovalnega postopka, 

torej opazovanja. Čeprav je bil glavni predmet raziskovanja in opazovanja gradivo, ki so ga 

študentje želeli reproducirati, smo neposredno opazovali tudi vedenje tistih študentov, ki so 

želeli celotne reprodukcije avtorskih del. Ker je v našem primeru šlo za opazovanje z udeležbo, 

saj smo vse usluge reproduciranja študentom nudili sami, se zastavlja glavno vprašanje glede 

seznanjenosti udeležencev v raziskavi. Tako kot Flere (2000, 88) tudi mi menimo, da bi 

seznanjenost z raziskavo lahko vplivala na izumetničenost njihovega vedenja in posledično bi 

s tem lahko bili ogroženi spoznavni cilji raziskave. Poudariti je potrebno, da so vsi rezultati 

raziskave kvantitativni in namenjeni samo v znanstvene namene. Študentje, ki so bili udeleženi 

v raziskavi, pri našem zbiranju podatkov niso utrpeli nikakršne škode, niti ni bila razkrita 

nobena identiteta. Nekateri raziskovalci menijo, da brez uporabe takšnih tehnik ne bi mogli priti 

do dragocenih spoznanj o skritih vedenjih in delovanjih (Goffman 1959, po Flere 2000, 61). 

Primeri prevar in zavajanj so zlasti pomembni pri raziskovanju družbeno nezaželenega vedenja 

(Flere 2000, 61), kar reproduciranje celotnih avtorskih del vsekakor je. 

Drugo vprašanje pa je neposredno povezano s spoštovanjem zakonodaje. Poklicna etika in 

sledenje pozitivni zakonodaji nam preprečuje reproduciranje celotnih knjig in učbenikov. 

Vendar smo že leta 2015 ugotovili, da se v raznih fotokopirnicah v Ljubljani reproducirajo 

avtorska dela v celoti (Purger 2015, 34–35). Vsi zadržki, ki so se pojavljali glede same izvedbe 

naše raziskave, so se dokončno razblinili, ko smo v drugi polovici meseca februarja v prestolnici 

spet naključno obiskali nekaj podjetij, ki ponujajo storitve fotokopiranja, in ugotovili, da bi nam 

tudi tokrat praktično vsi lahko naredili fotokopijo celotnega avtorskega dela. Svojo raziskavo 

opravičujemo s prepričanjem, da bi bile reprodukcije vseh knjig in učbenikov, ki bi jih v izbrani 

fotokopirnici zaradi sledenja zakonskim normam zavrnili, zagotovo narejene v drugih 
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fotokopirnicah. Z dotično raziskavo smo samo želeli prikazati, v kakšnem obsegu je bilo v 

praksi pri študentih to prisotno v izvedeni študiji primera. 

5.2 Rezultati raziskave 

V raziskavo smo zajeli 81.272 opazovanih enot. Nekatere so bile natisnjene iz elektronskih 

nosilcev, nekatere pa so bile klasične fotokopije. V tem poglavju bomo vse opazovane enote 

imenovali kopije, ker je to pogovorno največkrat izražen sinonim za fotokopiranje oziroma 

reproduciranje. Preglednica 18 prikazuje, koliko kopij so študentje v izbrani fotokopirnici med 

raziskavo naredili v posamezni kategoriji. Največ je bilo narejenih kopij, ki so se uvrstile v prvo 

kategorijo, in sicer smo študentom naredili 58.376 kopij študijskega gradiva. Najmanj je bilo 

kopij iz druge kategorije. Naredili smo 5.615 kopij vseh pisnih izdelkov, ki so jih ustvarili 

študentje. Iz tretje kategorije, kamor smo uvrstili celotne knjige in učbenike, pa smo študentom 

naredili 17.281 kopij. 

Preglednica 18: Kopije razdeljene po kategorijah 

Kategorija Število narejenih kopij Delež narejenih kopij 

1. Študijska gradiva 58.376 71,83 % 

2. Pisni izdelki 5.615 6,91 % 

3. Cele knjige in učbeniki 17.281 21,26 % 

Skupaj 81.272 100,00 % 

Glavni cilj študije primera je bil ugotoviti, kolikšen delež izmed vseh teh narejenih kopij 

predstavljajo celotne knjige in učbeniki. Ugotovili smo, da kopije celotnih knjig in učbenikov 

predstavljajo 21,26 %, kar je prikazano v Preglednici 19. 

Preglednica 19: Delež kopiranih celotnih knjig in učbenikov v raziskavi 

Struktura narejenih kopij Delež narejenih kopij 

Celotne knjige in učbeniki 21,26 % 

Ostalo gradivo 78,74 % 

Ta delež so predstavljale narejene kopije 130-ih celotnih knjig in učbenikov. Od teh so si 62 

knjig in učbenikov študentje izposodili v knjižnici, 32 pa od sošolcev, prijateljev ali znancev, 

saj te knjige in učbeniki niso imeli oznake iz knjižnice. V delo smo dobili tudi 25 že 

fotokopiranih knjig in učbenikov, za katere so študentje želeli ponovne kopije. V 11-ih primerih 

pa smo jim naredili kopije iz elektronske verzije (Preglednica 20). Na tem mestu moramo samo 

omeniti, da smo v enem primeru namesto klasične fotokopije naredili skeniranje celotnega 

avtorskega dela.  
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Preglednica 20: Viri kopiranja celih knjig in učbenikov 

Vir knjig in učbenikov Število kopiranih celih knjig 

in učbenikov 

Delež kopiranih celih knjig in 

učbenikov 

Iz knjižnice 62 47,69 % 

Izposojene 32 24,62 % 

Iz fotokopije 25 19,23 % 

Elektronska verzija 11 8,46 % 

Skupaj 130 100,00 % 

Ob tem smo tudi opazovali, kako se študentje, ki so naročili v delo celotne knjige in učbenike, 

pri tem obnašajo. Pozorni smo bili na to, ali nas bodo kaj posebej vprašali, če jim bomo knjige 

in učbenike sploh naredili v celoti. Iz Preglednice 21 je razvidno, da je bilo 117 takih študentov, 

ki so kopije celotnih knjig in učbenikov naročili kot vsako drugo gradivo. 13 študentov pa nas 

je prej vprašalo, ali jim bomo knjige in učbenike lahko kopirali v celoti.  

Preglednica 21: Vedenje študentov ob naročanju kopiranja celotnih knjig in učbenikov 

Vedenje študentov  Število študentov Delež študentov 

Samo naročijo 117 90,00 % 

Prej vprašajo 13 10,00 % 

Skupaj 130 100,00 % 

Za evidenco smo si beležili vse knjige in učbenike, ki so jih študentje želeli imeti v celoti 

kopirane. Izkazalo se je, da je bilo kar nekaj knjig in učbenikov takih, ki smo jih kopirali 

večkrat. Ko smo vse naslove vnesli v Excelovo tabelo, samo dobili naslednje rezultate. 59 

različnih knjig in učbenikov je bilo narejenih samo v enem izvodu. 7 knjig in učbenikov smo 

naredili v dveh izvodih, 6 pa v treh izvodih. Po eno knjigo ali učbenik pa smo v času trajanja 

raziskave naredili v 4-ih, 5-ih, 6-ih, 7-ih, 8-ih in 9-ih izvodih. Rezultati so prikazani v 

Preglednici 22. Naj povemo še, da je bilo med vsemi temi avtorskimi deli tudi 12 takšnih, ki so 

vsebovale notno gradivo. Kot smo že omenili, za grafične izdaje glasbenih del velja najstrožja 

zakonska prepoved kopiranja, saj je dovoljeno samo ročno prepisovanje notnih zapisov. 
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Preglednica 22: Število narejenih kopiranih izvodov celotnih knjig in učbenikov 

Število originalov knjig in 

učbenikov 

Število narejenih kopiranih izvodov 

59 1 

7 2 

6 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

Iz evidence samo lahko razbrali tudi poreklo avtorjev. Izmed vseh knjig in učbenikov, ki smo 

jih študentom kopirali v celoti, je bilo 90 takih, ki so jih napisali slovenski avtorji. Tuji avtorji 

so napisali 40 knjig ali učbenikov, od katerih je bilo 15 prevedenih v slovenski jezik 

(Preglednica 23). 

Preglednica 23: Avtorji kopiranih celotnih knjig in učbenikov 

Avtorji  Število kopiranih celotnih 

knjig in učbenikov 

Delež kopiranih celotnih knjig 

in učbenikov 

Domači 90 69,23 % 

Tuji 40 30,77 % 

Skupaj 130 100,00 % 

Evidentirali smo tudi založbe, ki so te knjige in učbenike izdale. 48 knjig in učbenikov so izdale 

založbe različnih fakultet. Državna založba Slovenije (DZS) je izdala 13 knjig in učbenikov, 

GV založba 9, Tehniška založba Slovenije (TZS) 8, Založba Didakta pa je izdala 5 knjig in 

učbenikov. V Preglednici 24 smo izpostavili samo založbe, ki so se pojavile v več kot petih 

primerih kopiranih avtorskih del. 20 knjig in učbenikov, ki smo jih študentom kopirali v celoti, 

so izdale druge založbe v Sloveniji (kot npr. Mladinska knjiga, Educa, Agencija POTI, Družina, 

Uradni list RS, Zavod RS za šolstvo in šport, Meritum ipd.). V dveh primerih pa jih je avtor 

izdal sam. Osem knjig in učbenikov so podprli ali sofinancirali Ministrstvo za šolstvo in šport 

RS, Javna agencija za knjigo RS, Javna agencija za raziskovalno dejavnost ter Ministrstvo za 

znanost in tehnologijo RS. Tuje založbe so izdale 25 knjig in učbenikov, ki so bile med 

raziskavo kopirane v celoti. Te predstavljajo 19,23 %, knjige in učbeniki, ki so jih izdale 

založbe različnih fakultet, 36,92 %, knjige in učbeniki, ki so jih izdale vse ostale slovenske 

založbe skupaj, pa predstavljajo 43,85 % v raziskavi kopiranih celotnih knjig in učbenikov.  
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Preglednica 24: Založbe, ki so izdale kopirane celotne knjige in učbenike 

Založbe Število kopiranih celotnih 

knjig in učbenikov 

Delež kopiranih celotnih knjig 

in učbenikov 

Fakultete 48 36,92 % 

DZS 13  

GV 9  

TZS 8 43,85 % 

Didakta 5  

Avtor 2  

Ostale slovenske 20  

Tuje 25 19,23 % 

Skupaj 130 100,00 % 

5.3 Zanesljivost študije primera 

V splošnem velja, da je raziskava tem bolj zanesljiva, čim bolj podobne rezultate dobimo pri 

njenih ponovitvah. Če npr. eksperiment, testiranje ali merjenje večkrat ponovimo in vedno 

dobimo enake rezultate, so popolnoma zanesljivi. Študije primera ne moremo ponoviti, saj je 

pri ponovitvi primer že drugačen. Mesec (1998b, 147–148) razlaga, da kadar gre za študijo 

primera, opredelitev zanesljivosti nekoliko ublažimo. Študija primera je tem bolj zanesljiva, 

čim bolj prepričljivo lahko pokažemo, da bi prišli do enakih ugotovitev, če bi mogli raziskavo 

ponoviti ob sicer nespremenljivih drugih okoliščinah. To pomeni, da je potrebno natančno in 

izčrpno opisati postopke zbiranja podatkov in dokumentirati vsako informacijo. 

V ta namen smo našo raziskavo iz predvidenih 6-ih mesecev podaljšali na 40 tednov. S tem 

smo dobili dve samostojni in med seboj neodvisni obdobji opazovanja, prvi in drugi semester. 

Prvi semester študijskega obdobja je trajal 20 tednov, drugi semester pa ravno tako 20 tednov. 

V vsakem semestru je bilo 16 tednov organiziranega pedagoškega dela in štirje tedni izpitnega 

obdobja. V prvem semestru smo tako študentom naredili 40.307 kopij, v drugem pa 40.965 

kopij, kar je minimalna razlika. Iz Preglednice 25 je razvidno, da so bile kopije enakomerno 

porazdeljene na dva semestra. V prvem semestru smo naredili 49,60 % kopij, v drugem pa 

50,40 %. 
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Preglednica 25: Primerjava števila narejenih kopij glede na študijski semester 

Študijski semester Število narejenih kopij Delež narejenih kopij 

Prvi semester 40.307 49,60 % 

Drugi semester 40.965 50,40 % 

Skupaj 81.272 100,00 % 

Na Sliki 3 smo prikazali, da so si podatki iz obeh semestrov zelo podobni tudi po razdeljenih 

kategorijah. Študijskega gradiva je bilo v drugem semestru samo za 5 % manj, saj smo naredili 

28.463 kopij, medtem ko smo v prvem semestru naredili 29.913 kopij. Nekaj več razlike je bilo 

pri pisnih izdelkih. V prvem semestru smo naredili 2.033 kopij, v drugem pa kar 3.582 kopij. 

To bi lahko razložili z dejstvom, da so nekateri študentje ob koncu drugega semestra oddajali 

obsežna končna poročila dejavnosti iz prakse, v katerih je bilo zajetih tudi več let (1.– 4. letnik). 

Število kopij celotnih knjig in učbenikov pa se je za slabih 7 % v drugem semestru povečalo, 

saj smo naredili 8.920 kopij, v prvem semestru pa 8.361 kopij.  

 

Slika 3: Primerjava števila narejenih kopij med obema semestroma po kategorijah 

Tudi število kopiranih celotnih knjig in učbenikov je bilo v obeh semestrih približno enako. V 

prvem semestru smo kopirali 67 celotnih knjig in učbenikov oziroma 51,54 %, v drugem pa 

nekaj manj, in sicer 63 oziroma 48,46 %, kar prikazuje Preglednica 26. 
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Preglednica 26: Število kopiranih celotnih knjig in učbenikov glede na študijski 

semester 

Študijski semester Število kopiranih celotnih 

knjig in učbenikov 

Delež kopiranih celotnih knjig 

in učbenikov 

Prvi semester 67 51,54 % 

Drugi semester 63 48,46 % 

Skupaj 130 100,00 % 

Preglednici 27 in 28 prikazujeta najpomembnejši podatek za našo raziskavo, in sicer kakšen je 

bil delež kopiranih celotnih knjig in učbenikov v vsakem semestru posebej. Tudi ta dva rezultata 

sta si zelo podobna. V prvem semestru je bil ta delež 20,74 %, v drugem pa 21,77 %.  

Preglednica 27: Delež kopiranih celotnih knjig in učbenikov v prvem semestru 

Struktura narejenih kopij Delež narejenih kopij 

Celotne knjige in učbeniki 20,74 % 

Ostalo gradivo 79,26 % 

Preglednica 28: Delež kopiranih celotnih knjig in učbenikov v drugem semestru 

Struktura narejenih kopij Delež narejenih kopij 

Celotne knjige in učbeniki 21,77 % 

Ostalo gradivo 78,23 % 

Glede na to, da so podatki iz prvega in drugega semestra med seboj zelo podobni,  ugotavljamo, 

da so rezultati raziskave zelo zanesljivi.  

5.4 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Za izbrano fotokopirnico se raziskava tukaj zaključi, saj smo dobili zahtevan podatek. Če bi 

želeli dobljena dejstva raziskati globlje, bi lahko s študenti, ki so reproducirali celotne knjige 

in učbenike, po zaključenem beleženju reproduciranja gradiv, izvedli nestrukturirane intervjuje. 

Z intervjuji bi poskušali pojasniti, razumeti in razložiti pojav reproduciranja celotnih knjig in 

učbenikov pri njih, kar bi nam omogočilo globinsko in celostno proučevanje tega primera.  

Dobljene rezultate študije primera ne moremo posploševati niti med populacijo študentov niti 

med fotokopirnice. Raziskava pa je pokazala, da se v ljubljanskih fotokopirnicah reproducirajo 

tudi avtorska dela v celotnem obsegu. To smo sicer ugotovili že leta 2015 in ponovno tudi letos 

ob naključnem obisku nekaterih fotokopirnic v prestolnici.  

Raziskava pa je pokazala tudi, v kakšnem obsegu je bilo to prisotno pri študentih v izvedeni 

študiji primera. Z našo raziskavo smo dobili točna, merljiva in ponovljiva spoznanja, ki bi lahko 
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bila osnova za bolj množično raziskavo še v drugih, tudi večjih fotokopirnicah. V primeru, da 

pa bi se takšne raziskave izvedle, bi lahko bila naša raziskava izhodišče ali pa pilotna študija 

pred glavno raziskavo, s katero smo preverili izvedljivost, saj je bila izvedena v majhnem 

obsegu.  

5.5 Ključne ugotovitve raziskave 

V raziskavo, ki je trajala 40 tednov, smo zajeli vse gradivo, ki so ga v izbrani fotokopirnici 

reproducirali študentje. To je obsegalo 81.272 opazovanih enot. Razdelili smo jih v tri 

kategorije: študijska gradiva, pisni izdelki ter celotne knjige in učbeniki. Ugotovili smo, da so 

celotne knjige in učbeniki predstavljali 21,26 % vseh fotokopij ali izpisov, ki so jih naredili 

študentje.  

Zanimal nas je tudi vir knjig in učbenikov, ki so jih študentje prinesli v reproduciranje. Skupno 

število vseh knjig in učbenikov, ki smo jim jih reproducirali, je bilo 130. Največ, 62,  jih je bilo 

izposojenih iz knjižnice. 32 je bilo izposojenih od sošolcev ali prijateljev, v 25-ih primerih pa 

so nam prinesli že fotokopirani izvod knjige ali učbenika in želeli ponovno fotokopijo. Najmanj 

je bilo naročil iz elektronskih verzij. Teh smo natisnili samo 11 primerkov. 

Ob tem smo spremljali tudi, kako se študentje pri naročilu celotnih knjig in učbenikov obnašajo. 

117 študentov je naročilo oddalo enako kot za vsa druga gradiva. 13 študentov pa nas je prej 

vprašalo, če jim bomo knjigo ali učbenik sploh lahko v celoti reproducirali. 

Izmed vseh reproduciranih knjig in učbenikov je bilo 59 takih, ki smo jih naredili samo v enem 

izvodu. Sedem smo jih naredili v dveh izvodih, šest pa v treh izvodih. Po eno knjigo ali učbenik 

pa smo naredili v 4-ih, 5-ih, 6-ih, 7-ih, 8-ih in 9-ih izvodih. Med vsemi reproduciranimi 

avtorskimi deli je bilo tudi 12 del, ki so vsebovala notno gradivo. 90 knjig in učbenikov so 

napisali slovenski avtorji, 40 pa tuji. Izmed vseh v celoti reproduciranih knjig in učbenikov so 

jih 48 izdale založbe različnih slovenskih fakultet, 57 druge slovenske založbe, 25 pa tuje 

založbe.  

Za ugotavljanje zanesljivosti študije primera smo raziskavo razdelili na dva dela, prvi in drugi 

semester. Mesec (1998b, 148) razlaga, da je študija primera tem bolj zanesljiva, čim bolj 

prepričljivo lahko pokažemo, da bi prišli do enakih ugotovitev, če bi mogli raziskavo ponoviti 

ob sicer nespremenljivih  drugih okoliščinah.  

Primerjali smo število narejenih fotokopij in izpisov v prvem in drugemu semestru. V prvem 

semestru smo študentom naredili 40.307, v drugem pa 40.965 fotokopij in izpisov. Tudi število 

reproduciranih celotnih knjig in učbenikov je bilo primerljivo med seboj. V prem semestru je 

bilo študentom narejenih 67, v drugem pa 63 celotnih knjig in učbenikov. Primerjali smo še 

najpomembnejši podatek za našo raziskavo. V prvem semestru je bil delež reproduciranih 

celotnih knjig in učbenikov glede na vse gradivo, ki so ga študentje reproducirali za potrebe 
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študija, 20,74 %, v drugem semestru pa 21,77 %. Na podlagi primerljivosti podatkov iz prvega 

in drugega semestra lahko zaključimo, da smo v raziskavi dobili zelo zanesljive podatke.  

5.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Glede na temo magistrske naloge smo si uvodoma zastavili tri raziskovalna vprašanja. Z 

izvedbo raziskave v okviru študije primera, z obiskom naključnih fotokopirnic v prestolnici ter 

s proučevanjem področja zaščite avtorske pravice v nadaljevanju podajamo odgovore na 

zastavljena vprašanja.  

RV1: Kolikšen odstotek predstavljajo reproducirane celotne knjige in učbeniki glede na vse 

gradivo, ki ga študentje reproducirajo za potrebe študija? 

V raziskavo, ki smo jo od 1. 10. 2018 do 5. 7. 2019 izvajali v izbrani fotokopirnici, smo zajeli 

vse gradivo, ki so ga študentje za potrebe izobraževanja reproducirali. Ugotovili smo, da je 

odstotek celotnih knjig in učbenikov oziroma gradivo, za katerega bi lahko utemeljeno sklepali, 

da gre za nezakonito reproduciranje za namene izobraževanja, predstavljal 21,26 %.  

RV2: Kako učinkovito je uveljavljanje zakonodaje v praksi? 

Tržni inšpektorat, ki je v Republiki Sloveniji odgovoren za izvajanje inšpekcijskega nadzora 

glede spoštovanja avtorske pravice, je kontrolo v povezavi s fotokopiranjem avtorskih del v 

fotokopirnicah opravil samo v letu 2007 (MGRT 2008b, 95–96). Takrat so kontrolo opravili v 

112 fotokopirnicah, kršitve pa so bile ugotovljene pri 22 subjektih. S terensko raziskavo, ki smo 

jo v prestolnici opravili že leta 2015 (Purger 2015, 34–35) in ponovili letos v drugi polovica 

februarja, smo lahko ugotovili, da uveljavljanje zakonodaje v praksi ni učinkovito in da 

fotokopirnice ne spoštujejo dosledno zakonodaje v delu, ki jim prepoveduje reproduciranje 

avtorskih del v celotnem obsegu, niti na to ne opozorijo strank. Čeprav bi zaposleni v 

fotokopirnicah morali poznati zakonodajo, jo spoštovati in se zavedati posledic kršenja le-te, bi 

nam praktično v vsaki fotokopirnici lahko naredili fotokopijo celotnega avtorskega dela.  

RV3: Na kakšen način drugače urediti področje, ki ureja pristojnosti, odgovornosti in nadzor 

nad fotokopirnicami? 

Čeprav smo podrobno proučili področje avtorskega prava, ki ureja pristojnosti, odgovornosti in 

nadzor nad fotokopirnicami, na to vprašanje ne moremo podati konkretnega odgovora. Pravna 

pravila so jasna, kaj se sme in kaj ne. Zakon jasno prepoveduje reproduciranje avtorskih del v 

celotnem obsegu. Jasno je tudi, kdo ima pristojnosti in nadzor nad spoštovanjem avtorske 

pravice na področju dejavnosti fotokopiranja. Jasno so določene tudi sankcije v primeru kršitev.  
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Dejstvo pa je, da je Slovenija daleč od tega, da bi se avtorsko pravico spoštovalo tako, kot bi se 

moralo. Pri problemu reproduciranja avtorskih del v fotokopirnicah ni enostavnih rešitev. Na 

tem področju niso možni nikakršni tehnološki ukrepi, ne učinkujejo predpisane kazni, očitno 

ne deluje tudi, da je poseg v avtorske pravice kaznivo dejanje. Trenutnih učinkovitih rešitev ne 

moremo podati. 

Če zadevo pogledamo s stališča fotokopirnice, imamo na eni strani študente, ki imajo interes, 

da se knjige in učbeniki fotokopirajo, da pridejo čim ceneje skozi študij, na drugi strani pa Tržni 

inšpektorat, ki je nadzor v fotokopirnicah doslej opravil samo enkrat.  

Potrebe študentov po reproduciranju celotnih knjig in učbenikov so še kako prisotne. Glede 

tega se oni prav dosti ne obremenjujejo. Če ena fotokopirnica odkloni, da bo knjigo ali učbenik 

reproducirala v celoti, bo izgubila posel, saj bo študent šel v drugo, kjer mu bodo to naredili in 

nekaj zaslužili. Stanje na trgu je danes takšno, da če fotokopirnica spoštuje zakonodajo, je 

zaradi nelojalne konkurence ob posel. Država bi morala zagotoviti, da tudi druge fotokopirnice 

tega ne bodo počele. Nadzor Tržnega inšpektorata je premalo pogost. Da bi se v fotokopirnicah 

vzpostavilo dosledno spoštovanje zakonodaje, bi bil verjetno potreben obisk inšpektorjev 

večkrat letno, saj bi le tako dejansko lahko nadzirali, kaj se v fotokopirnicah dogaja.  

Fritz Kunc (Pogledi 2014, 2) pa je mnenja, da bi se morali bolj zavzeti za svoje pravice iz 

ustvarjalnosti tudi avtorji sami in pognati zakon, ki ureja avtorske pravice, v življenje. Meni 

(prav tam), da se avtorji v primeru, ko se zgodi, da se okradeni, zlorabljeni in ponižani pričnejo 

boriti za svoje pravice, nikakor ne bi smeli pustiti potisniti v kot in podlegati razpredanju 

okolice, da z iskanjem pravice na sodišču ne bodo zmagali, da rinejo z glavo skozi zid, da se 

bodo postopki na sodišču vlekli leta ipd. Nadaljuje (prav tam), da bi si takrat morali poiskati 

odvetnika z levjim srcem in se z največjo mero vzdržljivosti boriti za tisto, kar jim pripada, saj 

je avtorjeva ustvarjalna sposobnost vendar njegova najdragocenejša lastnina, naj bo to po idejni, 

čustveni, izvirni ali pa po eksistenčni plati. Ugotavlja še, da čeprav je Slovenija v svojem 

temelju pravna država in bi morala biti intelektualna lastnina nedotakljiva in z zakoni izjemno 

zaščitena, je kršenje avtorske pravice pri nas še vedno tabu tema (prav tam).  
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6 SKLEP 

V magistrski nalogi je predstavljena problematika fotokopiranja celotnih knjig in učbenikov 

študentom za potrebe študija. Problematika kršenja materialne avtorske pravice je predstavljena 

s stališča fotokopirnice. Skladno s cilji naloge smo ugotavljali, ali je sedanja zakonodaja, ki 

ureja odgovornosti, pristojnosti in nadzor nad fotokopirnicami, smiselna in ali je uveljavljanje 

v praksi učinkovito. Zanimalo nas je tudi, koliko se med študenti za potrebe študija reproducira 

takšnega gradiva, za katerega lahko sklepamo, da ni v skladu z zakonodajo.  

V teoretičnem delu magistrske naloge smo najprej pregledali zakonodajo s področja dejavnosti 

fotokopiranja. Opredelili smo avtorsko pravico in pogledali, kaj varujejo moralne, materialne 

in druge pravice avtorja. Proučili smo vsebinske in časovne omejitve ter v sklopu privatnega 

reproduciranja razčlenili dovoljen obseg in omejitve reproduciranja. Pri tem smo ugotovili, da 

teorija in stroka ne dajeta konkretnih in splošno uporabnih meril glede tega, kdaj je obseg 

fotokopiranja še dovoljen, razen v primeru reproduciranja celotnega avtorskega dela, in kdaj 

gre za kršitev pravic avtorja. Nadalje smo opisali delovanje kolektivnih organizacij in 

predstavili obe, ki sta bili do sedaj pristojni na področju privatnega reproduciranja, kamor se 

kot zavezanke za plačilo nadomestila uvrščajo tudi fotokopirnice. Opredelili smo tudi pomen 

pobiranja nadomestila za fotokopiranje in prikazali zneske nadomestila fotokopirnic in 

uvoznikov ter nadomestila za fotokopiranje preko obsega iz 50. čl. ZASP. Predstavili smo še 

organ nadzora na področju dejavnosti fotokopiranja in proučili sankcije za nespoštovanje 

avtorske pravice v fotokopirnicah.  

Nadalje smo na kratko predstavili najbolj problematične novosti, ki jih je prinesla nova 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem 

digitalnem trgu, ki je v javnosti povzročila številne polemike med njenimi zagovorniki in 

nasprotniki. Na koncu smo podali tudi njene pomanjkljivosti. 

V drugem delu magistrske naloge smo se posvetili praktičnim vidikom problematike, kjer nas 

je zanimalo, kako fotokopirnice v praksi udejanjajo svoje zakonske obveznosti. Najprej smo 

predstavili dejavnost fotokopiranja in praktične vidike izpolnjevanja zakonskih obveznosti 

glede nadomestil za fotokopiranje. Proučili samo tako zbiranje kot delitev nadomestil za 

fotokopiranje. Ker nas je zanimalo, kako v praksi poteka pojasnjevanje strankam glede 

spoštovanja avtorske zakonodaje, smo se odpravili tudi v nekaj fotokopirnic v prestolnici. 

Ugotovili smo, da fotokopirnice ne spoštujejo zakonodaje, ki jim preprečuje fotokopiranje 

celotnih avtorskih del, niti na to povsod ne opozarjajo svojih strank. Nato smo opisali še trg 

fotokopirnic v prestolnici in izbrano fotokopirnico, kjer je potekala raziskava.  

Raziskava v izbrani fotokopirnici je potekala v študijskem letu 2018/2019 in je trajala 40 

tednov. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, kolikšen delež vsega gradiva, ki ga 

fotokopirajo študentje, predstavljajo celotne knjige in učbeniki. Enota opazovanja je bila 

fotokopirana ali natisnjena stran A4 formata. V raziskavo smo vključili vse gradivo, ki so ga 
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študentje v raziskovalnem obdobju reproducirali. V procesu raziskovanja smo uporabili študijo 

primera, podatke pa smo zbirali s strukturiranim opazovanjem. Opazovali smo tri glavne teme 

in skupaj zabeležili 81.272 opazovanih enot. Študija primera je pokazala, da reprodukcije 

celotnih knjig in učbenikov za potrebe študija predstavljajo 21,26 % vsega gradiva, ki so ga 

med raziskavo v izbrani fotokopirnici reproducirali študentje, kar je bil tudi odgovor na naše 

prvo raziskovalno vprašanje. 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo prišli do ugotovitve, da uveljavljanje zakonodaje v 

praksi ni učinkovito, saj fotokopirnice, ki smo jih naključno obiskali, zakonodaje ne spoštujejo 

in bi v vsaki fotokopirnici lahko dobili celotno fotokopijo avtorskega dela. Obiskali smo 12 

fotokopirnic in v eni fotokopirnici nam sicer knjige, ki smo jo imeli s seboj, niso želeli 

fotokopirati, ker je bila čisto nova. Svetovali pa so nam, naj jim prinesemo starejšo verzijo, da 

bo knjiga stara vsaj dve leti, potem pa bi jo lahko fotokopirali po principu »pol danes, pol jutri«. 

Celotno fotokopijo bi lahko dobili tako v fotokopirnici, ki je imela na vidnem mestu nalepljena 

Navodila za fotokopiranje avtorskih del, kjer jasno piše, da je to v celotnem obsegu 

prepovedano, kot tudi v fotokopirnici, kjer so nam sami povedali, da se to po zakonu sicer ne 

sme, vendar bodo to vseeno naredili »na skrivaj«. Smo pa naleteli tudi na fotokopirnico, ki je 

imela na USB ključku skenirane razne knjige z obrazložitvijo, da je reprodukcija za stranko v 

takem primeru mnogo hitrejša.  

Kljub uspešno opravljenim vsem nalogam, ki smo si jih za cilj zastavili v magistrski nalogi, 

konkretnega odgovora na tretje raziskovalno vprašanje, kako drugače urediti področje, ki ureja 

pristojnosti, odgovornosti in nadzor na fotokopirnicami, ne moremo podati.  

Nikakor ne spodbujamo reproduciranja celotnih avtorskih del, ne zagovarjamo niti tega početja 

v fotokopirnicah, vendar se je potrebno vprašati, kakšen smisel ima, da ena fotokopirnica, ki 

želi spoštovati zakon, odkloni reproduciranje celotnega avtorskega dela. Nadzora nad tem ni, 

potrebe po reproduciranju celotnih knjig in učbenikov pa so velike. Študija primera, ki smo jo 

izvedli v izbrani fotokopirnici, je pokazala, da so reprodukcije celotnih učbenikov in ostalih 

knjig za potrebe študija predstavljale več kot 20 % vseh fotokopij, ki so bile med raziskavo 

narejene študentom. Če bi izbrana fotokopirnica zavrnila vse te reprodukcije, bi samo drugim 

(sosednjim) fotokopirnicam omogočila, da bi dobile njen del zaslužka. Pa ne le teh 20 %, ampak 

še kaj več, saj se študentje ob zavrnitvi reproduciranja avtorskega dela verjetno v to 

fotokopirnico ne bi več vrnili in bi postali stranka druge fotokopirnice. Realnost je takšna, da 

spoštovanje zakonodaje za fotokopirnico pomeni samo izgubo strank, saj bodo avtorska dela 

gotovo reproducirali v drugih fotokopirnicah, v kar smo se s terensko raziskavo lahko prepričali 

tudi sami.  

Ne smemo pa pozabiti tudi, da si reprodukcijo avtorskega dela lahko naredi tudi vsak 

posameznik sam. To lahko stori na vseh samopostrežnih aparatih za reproduciranje. Tam si 

lahko naredi klasično fotokopijo knjige ali učbenika, lahko pa si avtorsko delo tudi samo 

skenira, natisne pa kjerkoli drugje. Avtorska dela se lahko reproducirajo tudi na službenih 
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fotokopirnih strojih ali multifunkcijskih napravah, katero pa ima zaradi cenovne dostopnosti 

lahko že vsak tudi doma. Na tem področju pa je vsaka kontrola praktično nemogoča. Pogosto 

se obide zakon tudi tako, da stranka naroči reprodukcijo enega dela (npr. ene polovice) 

avtorskega dela v eni fotokopirnici in drugo polovico v drugi fotokopirnici ali pa eno polovico 

danes in drugo polovico jutri. Kdor bo želel imeti reprodukcijo avtorskega dela, bo vedno lahko 

našel način, da jo bo imel. 

Javnost je potrebno opozarjati o tem, kar se dogaja in razpravljati o pomenu avtorske pravice. 

Ali se študentje ne zavedajo protizakonitosti svojega početja, ne moremo oceniti, saj v 

magistrski nalogi tega nismo ugotavljali. Na to, da so študentje premalo seznanjeni s področjem 

reproduciranja avtorskih del, pa verjetno kaže dejstvo, da je bilo v izvedeni študiji primera samo 

10 % takih avtorskih del, za katere so študentje posebej vprašali, če jih bodo lahko dobili 

reproducirane v celoti. Za vsa ostala avtorska dela niso spraševali, ali jim jih bomo v celoti 

reproducirali. Razlog za to je lahko nevednost ali pa brezbrižnosti  glede nezakonite aktivnosti. 

Zato menimo, da je pri vsem tem pomembna tudi kultura potrošnika oziroma njegova pravna 

kultura oziroma, poenostavljeno, to, kar je potrošnik navajen oziroma ni navajen početi. 

Potrošnike bi bilo treba izobraziti ali seznaniti, kakšna je njihova odgovornost oziroma kazen v 

primeru, če v fotokopirnici naročijo reprodukcijo avtorskega dela ali pa če jo naredijo sami.  

Sodobna digitalna tehnologija omogoča, da uporabnik v celoti reproducira avtorsko delo, ki je 

enako originalu. Analogno fotokopirana knjiga ali učbenik sicer še zdaleč nista enaka originalu, 

sta pa za potrebe študija enako kvalitetna kot original, vendar mnogo cenejša. Če želimo 

zmanjšati potrebo študentov po reproduciranju celotnih knjig in učbenikov, je verjetno potrebno 

zagotoviti, da jim bodo cenovno dostopnejši. Za to potrebujemo drugačne, boljše poslovne 

modele. Bogataj Jančič (Državljan D 2015) razlaga, da mora boljši poslovni model 

funkcionirati tako, da bo avtor dobil za svoje delo primerno nagrado, hkrati pa potrošnik tudi 

dostopnejšo ceno. Nadaljuje (prav tam), da mora avtorsko pravo delovati tako, da ustrezno 

spodbuja znanje ter ustvarja in razširja to znanje. Pove še, da morajo ustvarjalci dobiti primerno 

in pravično nagrado za svoje delo, družba kot celota pa mora dobiti več znanja oziroma več 

vsebin, katere bo lahko uživala (prav tam).  

Nek tak učinkovit poslovni model bi lahko bil projekt »odprti učbeniki«, ki ga financira Zavod 

RS za šolstvo, učbeniki pa so dani na voljo pod odprto licenco. Mogoče bi bila rešitev tudi 

»mikro plačila«, kjer bi študentje plačali za učbenik nek minimalni znesek, pri čemer bi bila 

cena v fotokopirnici, v primeru njegove reprodukcije, dražja ali enaka originalu. Rešitev bi 

lahko bili tudi »e-učbeniki«, kjer bi sodelovali samo avtorji, založbe ali drugi distributerji pa bi 

bili izvzeti in bi honorar dobil direktno avtor, študentom pa bi bili za minimalno plačilo 

ponujeni v PDF formatu. Rešitev bi lahko bil tudi nek sistem »alternativnega načina 

kompenziranja«, kjer bi študentje plačali določen znesek pri vpisnini, ki bi šel v sklad avtorjev 

učbenikov, saj so vzpodbude za ustvarjanje avtorskih del še kako potrebne. Pri sprejemanju 
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takih rešitev pa so najprej potrebne strokovne študije in analize, kjer je potrebno vse najprej 

ovrednotiti.  

Vrednotiti pa znajo tudi študentje, saj če stane originalni učbenik ali knjiga za potrebe študija 

npr. 30,00 € ali več, njegova fotokopija pa 10,00 € ali manj, ga bodo tisti študentje, ki jim tako 

avtorsko delo predstavlja samo nujno sredstvo za opravljen izpit, verjetno raje reproducirali kot 

pa kupili. Verjamemo, da ko bodo študijska gradiva študentom ponujena po njim dostopnejših 

cenah, se ne bo potrebno več spraševati, na kakšen način drugače urediti področje, ki ureja 

pristojnosti, odgovornosti in nadzor nad fotokopirnicami, saj se avtorskih del v tako masovnem 

obsegu ne bo več nezakonito reproduciralo.  

Korak k temu pa je letos naredila tudi država. S 1. 1. 2020 je namreč začel veljati nov, nižji 

davek na knjige, časopise in periodične publikacije, tako v fizični kot elektronski obliki. 

Obdavčitev se je s prejšnjih 9,5 % znižala na 5 % (FURS 2019). Ali bo ta ukrep kaj vplival na 

cenejšo dostopnost študijskega gradiva študentom, je odvisno od vsake založbe posebej. Ker 

gre za splošen ukrep, ki ga država v ničemer ne pogojuje, lahko založbe z njim prosto 

razpolagajo in se same odločijo, komu bodo fiskalno razliko oziroma prihranek namenile. 

Prihranek bodo lahko založbe obdržale zase, lahko ga bodo kot spodbudo za ustvarjalnost 

namenile avtorjem, lahko pa bodo znižale cene za končne potrošnike in s tem pripomogle k 

cenovno dostopnejši literaturi.  

Glede na vse ugotovljeno menimo, da dokler ne tem področju ne bo storjenih drastičnih 

sprememb, je nesmiselno pričakovati, da bo fotokopirnica, ki želi delovati popolnoma v skladu 

z zakonodajo, tako tudi delovala. Če fotokopirnica odkloni reproduciranje celotnega avtorskega 

dela, s tem samo odganja študente in druge stranke ter omogoča zaslužek drugim 

fotokopirnicam, ki se ne ozirajo na spoštovanje avtorske pravice. V današnjih časih pa je za 

manjše fotokopirnice kakršnokoli zavračanje strank nesprejemljivo, saj se v tako fotokopirnico 

ne bodo več vrnili. To nas pripelje do dejstva, da si manjše fotokopirnice zelo težko privoščijo 

dosledno spoštovanje avtorske pravice.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Strukturni list za beleženje reproduciranega gradiva 

 

 





Priloga 1 

 

 

Št. Datum 2. kategorija Vedenje

Štu-

dent
Pisni izdelki

 A-samo naroči             

B-prej vpraša

prosojnice, 

izročki, vaje, 

zapiski

interno 

študijsko 

gradivo 

fakultete

poglavja iz 

knjig, članki

seminarske in 

domače naloge, 

prispevki in 

poročila

iz 

knjižnic

e

izpo-

sojene
iz kopije

elek-

tronske

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Cele knjige in učbeniki

3. kategorija

Vse skupaj

Študijska gradiva

1. kategorija

Vse skupaj %

Skupaj


