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ZADEVA:  Izjava za javnost – združevanje javnih zavodov – dodatna pojasnila o 

finančnih sredstvih zavoda 

 

 

Na podlagi objave Občine Lendava https://lendava.si/vsebina/pojasnilo-o-

prizadevanjih-obcine-da-bi-racionalizirala-delovanje-javnih-zavodov z dne 25. 2. 2021 

na svoji spletni strani z naslovom Pojasnilo o prizadevanjih občine, da bi 

racionalizirala delovanje javnih zavodov, podajamo spodnjo obrazložitev: 

Iz objave izhaja, da zavodi pri črpanju sredstev iz razpisov, oz. javnih razpisov niso 

uspešni. Obrazložitev KKC Lendava, da to ne drži, izhaja iz gradiva na spletni strani 

zavoda https://www.kkl.si/javne-informacije/ v dokumentu št. 58/21 z dne 19. 2. 2021 

in št. 61/21 z dne 22. 2. 2021. V slednjem smo navedli prihodke zavoda iz proračuna 

Občine Lendava in iz drugih virov za prikaz, koliko finančnih virov zavod pridobi 

razen sredstev Občine. 

Poudarjamo, da črpanje sredstev iz razpisov ni osnovna naloga splošne knjižnice. 

Zagotavljanje knjižnične dejavnosti je po 21. členu Zakona o lokalni samoupravi 

obveznost vsake lokalne skupnosti. To pomeni, da se dejavnost splošne knjižnice po 

Zakonu o knjižničarstvu zagotavlja v polnem obsegu ne glede na to, koliko prilivov ima 

splošna knjižnica iz naslova razpisov. Razpisi, na katere se knjižnica lahko prijavlja 

so omejeni z dejavnostjo splošne knjižnice in je takšnih razpisov izredno malo. 

Dostikrat knjižnica ne izpolnjuje razpisnih pogojev, ki so lahko finančni, kadrovski, 

prostorski in še kaki. Knjižnica se je v preteklih letih prijavljala na vse razpise, kjer 

je izpolnjevala razpisne pogoje, oz. je imela pogoje, da je razpis lahko sploh pripravila 

in bi dejavnost lahko izvedla.  

Občina je na svoji spletni strani zapisala: »Za pojasnilo županove izjave objavljamo 

tabelo iz gradiva (dodatna obrazložitev k vprašanjem iz razprave ob obravnavi 

Zaključnega računa za leto 2019), ki so ga prejeli občinski svetniki in podatke o 

prihodkih KKC Lendava, ki jih je prejela Občina Lendava od javnega zavoda, iz 

katerega je razvidno, da je župan razpolagal s podatki javnega zavoda KKC Lendava 

in so zato resnični.« 

Ta dodatna obrazložitev k vprašanjem iz razprave ob obravnavi Zaključnega računa 

za leto 2019 navaja tudi pridobljena razpisna sredstva KKC Lendava. Pri tem so 

podatki vzeti iz dopisa KKC Lendava št. 171/20-1 z dne 1. 6. 2020, pri čemer pa niso 
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upoštevana razpisna sredstva Ministrstva za kulturo. Zavod se mora namreč vsako 

leto na razpisna sredstva, ki jih objavlja MK, prijaviti. Teh razpisov, pozivov je več, 

npr. za nakup knjižničnega gradiva, za nakup računalnikov, za izvedbo nalog splošne 

knjižnice na narodnostno mešanem območju, sofinanciranje nakupa bibliobusa. Za 

prijavo na nekatere pozive zavod žal ne izpolnjuje pogojev, na nekatere pa se uspešno 

prijavlja vsako leto. Tako pridobljena sredstva niso avtomatično dodeljena, saj če 

knjižnica ne izpolnjuje pogojev, ali se ne prijavi, sredstev iz teh razpisov ne prejme. O 

porabi je dolžna tudi poročati. Sredstva, prejeta od MK so na letni ravni okoli 80 tisoč 

evrov, kar ni zanemarljivo. Seveda so to javna sredstva, kakor vsa sredstva, ki jih 

zavod prejme preko razpisov. Kakšne predpise mora splošna knjižnica upoštevati pri 

pripravi svojega letnega finančnega in programskega načrta in kako o letnih 

programih poroča, je javno objavljeno na strani knjižnice: https://www.kkl.si/katalog-

informacij-javnega-znacaja/. 
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