OBČINA HRPELJE-KOZINA
NADZORNI ODBOR
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Številka: 011-43/2014-36
Datum: 8.11.2017

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur. list RS, št. 94/07, 76/08 in
100/08), 51. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. list RS, št. 51/2015) in 11. člena
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Hrpelje-Kozina (Ur. list RS, št. 75/2015, z dne
8.10.2015), je Nadzorni odbor Občine Hrpelje-Kozina na svoji 26. redni seji dne 8.11.2017
sprejel
DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
» Nadzor nad poslovanjem javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana «
1. Nadzorni odbor v sestavi:
 Irena Tomažič, predsednica
 Janja Babić
 Darko Škerjanc
 Danijel Petričević
 Erik Sarkič
2.

Poročevalec: Irena Tomažič

3.

Izvedenci: za potrebe nadzora ni bil imenovan izvedenec

4.

Ime nadzorovanega organa: Javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana

1. UVOD
Nadzorni odbor Občine Hrpelje - Kozina je v okviru letnega programa za leto 2017, opravil
Nadzor nad poslovanjem javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana. Nadzor je potekal dne
20.10.2017, ob 16.30 uri, v prostorih Občine Hrpelje-Kozina. Udeležili sta se ga direktorica
knjižnice Magdalena Svetina Terčon in računovodkinja Tanja Pipan, ki sta članom
nadzornega odbora predali dokumentacijo in obrazložili poslovanje Kosovelove knjižnice
Sežana, povezano s financiranjem iz proračuna OHK.

2. POVZETKI PREGLEDA
Odlok o ustanovitvi Kosovelove knjižnice Sežana določa, da ustanoviteljice knjižnice
zagotavljajo pogoje za njeno delo po teritorialnem načelu. Ustanoviteljice so dolžne
knjižnici zagotavljati sredstva in premoženje. Knjižnica sredstva za opravljanje javne
službe knjižnične dejavnosti pridobiva na naslednje načine:
-

-

po deležih iz proračunov občin, za katere se izvaja dejavnost. Skupne stroške
javne službe se razdeli na občine glede na število prebivalcev posamezne
občine. Stroške krajevne knjižnice, ki nastanejo neposredno v krajevni enoti
(knjige, materialni stroški), krije vsaka občina sama,
državnega proračuna,
sredstev, pridobljenih s prodajo storitev in izdelkov,
daril, donacij, sponzorstev in drugih zakonitih virov kot jih predpisuje zakon
in statut

Delež Občine Hrpelje – Kozina za financiranja skupnih stroškov javne službe
knjižnične dejavnosti znaša 17,55 %. Podlaga za takšno delitev je ključ delitvene
bilance, nekdaj skupne občine Sežana.
OHK in Kosovelova knjižnica vsako leto podpišeta Pogodbo o sofinanciranju
izvajanja dejavnosti javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana za tekoče leto. V
njej so določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. Podrobno je
opredeljeno financiranje knjižnice. Dne 19.07.2016 je bila podpisana pogodba za
leto 2016 v višini 92.309,00 EUR. Občina bi morala mesečno nakazovati
dvanajstino planiranih sredstev. Plačila so nakazana z zamikom.
Največji strošek v kalkulaciji predstavljajo sredstva za plače in druge izdatke v višini
69.640,00 EUR. Po preselitvi knjižnice v nove prostore, se je izkazala potreba po
daljšem urniku. Občinski svet OHK je dne 3.11.2009 sprejel sklep št. 603-5/20085, s katerim je dal soglasje k zaposlitvi dveh strokovnih delavcev za nedoločen čas s
polovičnim delovnim časom. Ker se je en delavec odpovedal zaposlitvi, je bila
knjižničarka zaposlena za polni delovni čas. Takšno zatečeno stanje je obveljalo do
leta 2016. Sklep je še veljaven, preklican ni bil.

Za leto 2017 pogodba še ni podpisana. Kosovelova knjižnica je pogodbo podpisala in
poslala OHK v aprilu 2017, vendar podpisane pogodbe še ni prejela, niti pojasnila,
zakaj se pogodba ne podpiše.
Občina je dolžna organizirati javno službo knjižnične dejavnosti in jo financirati.
Javna služba se izvaja, pravne podlage za višino njenega financiranja ni, ker
pogodba ni podpisana.

3. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA
UGOTOVITVE
1) Ugotovitve ob nadzoru:
 Nadzorni odbor ugotavlja, da nadzorovana oseba nima pravne podlage za financiranje
dela svoje dejavnosti, saj pogodba za tekoče leto 2017 ni bila podpisana s strani
Občine. Le-ta pa kljub temu sredstva nakazuje zavodu Kosovelove knjižnice Sežana.
 Ker nadzorovana oseba ne more sama rešiti nastale situacije, se osnutek poročila
pošlje tudi Občini Hrpelje-Kozina kot ustanoviteljici in odgovorni za financiranje
dejavnosti zavoda.
 Nadzorni odbor ugotavlja, da ni konstruktivne komunikacije med zavodom in
ustanoviteljem, glede tekočega poslovanja pri vzdrževanju in oskrbovanju Knjižnice
na Kozini.
2) Ugotovitve po odzivnem poročilu občine
 Občina Hrpelje-Kozina je v odzivnem poročilu z dne 19.10.2017 navedla, da je bila
pogodba v vmesnem času podpisana. Nadzorni odbor je pridobil informacijo, da je
bila pogodba podpisana dne 13.10.2017.
 Knjižničarka na Kozini je financirana samo iz proračuna OHK, delež financiranja
kadra v višini 17,55 % občini ni priznan.
 Problematika financiranja knjižnice je bila obravnavana na treh kolegijih županov
vseh štirih občin, ravno zaradi financiranja in zagotavljanja sredstev za delovanje.
Izpostavljena je bila težava, da knjižnica še nima oblikovane sistemizacije delovnih
mest.

PRIPOROČILA:
 Za prihodnje leto, naj se ustanoviteljice dogovorijo za nov ključ financiranja zavoda,
tako da nobena od ustanoviteljic ne bo v podrejenem položaju.
 Knjižnici Sežana priporočamo, da pripravi akt o sistemizaciji delovnih mest in
predlaga ustanoviteljicam pravičnejši način financiranja

Člani NO:
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Vročiti:
1. nadzorovanemu organu in
2. Občini Hrpelje-Kozina (županja)

