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Zadeva: Sofinanciranje nakupov knjižničnega gradiva   
 

Spoštovani. 

 

Na vas se obračamo s prošnjo, da podate pojasnila v zvezi s sofinanciranjem nakupov 

knjižničnega gradiva  splošnih knjižnic . 

 

Od občin smo prejeli pobudo, da od Ministrstva pridobimo pojasnilo, zakaj sofinanciranje 

nakupa knjižničnega gradiva ne poteka skladno z že sklenjenimi pogodbami. Nakup 

gradiva vsakoletno sofinancirajo občine ustanoviteljice ter Ministrstvo za kulturo (delež 

državnih sredstev je določen na podlagi predhodno podane izjave o višini zagotovljenih 

občinskih sredstev).  

 

Konkretna situacija – knjižnica ima z Ministrstvom za kulturo sklenjeno pogodbo za leto 

2020. Ministrstvo ji je do sedaj nakazalo le sredstva za nakup e- knjig, kar predstavlja cca 

6% pogodbene vrednosti.  Knjižnica je dobila obvestilo, da bo rebalans proračuna konec 

septembra oziroma v začetku  oktobra in preden podpiše več kot 60 splošnih knjižnic 

anekse, bo tukaj november. Knjižnica je posledično že ustavila nakup gradiva, saj so 

porabili že vsa občinska sredstva.  

   

V podobni ali enaki situaciji so vse slovenske splošne knjižnice, ki na ta način uporabnikom 

ne morejo ponuditi aktualne knjižnične produkcije in se spreminjajo v skladišča knjig. 

Splošne knjižnice ne morejo zagotavljati knjižnične dejavnosti, kot je opredeljena v 

zakonodaji s kakovostnim oblikovanjem knjižnične zbirke, če ne kupujejo gradiva sproti, 

takrat, ko je po njem povpraševanje.  

 

Po drugi strani splošne knjižnice vplivajo na poslabšanja položaja slovenskega založništva, 

saj predstavljajo slovenske knjižnice pomemben delež kupcev produkcije.  
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Zato Ministrstvo naprošamo, da podate pojasnilo, zakaj je ministrstvo za kulturo sklenilo 

pogodbe in s tem prevzelo finančne obveznosti do splošnih knjižnic, ne da bi imelo 

zagotovljena sredstva, hkrati pa prosimo, da nam posredujete časovnico predvidenih 

nakazil sredstev za nakup knjižničnega gradiva.  

 

Za vaš odgovor in pojasnila se Vam že vnaprej zahvaljujemo.  

 

 

Lep pozdrav. 

 
 

Pripravila:  

Katarina Čoklc                                                                                                                            

                                                                                 Robert SMRDELJ  

                                                                       Predsednik Združenja občin Slovenije 

 


