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. Sp. Podravje • Financiranje Knjiznice Ivana Potrca ostaja nedoreceno se naprej 

Obcine osrednjo regijsko knjiinico 
. . . 

Zupanl obcin Sp. PodravJa so nil nedavnl sejl koleglja ponovno prlsluhnlll predlogu dlrektorJa knJlinice Matjaia Neudauerja ze 
clranJa bi preill v letu 2018, a iupanl predlogu nlso najbolJ naklonjenl. 

Nekatere moti neurejeDo 
flnaneiranje, ki se.vleee iz pre
teklih let, ker obCine plaeujejo 
IOliko, kot zmorejo ali hoeejo. 
Ce zoeske, ki so jih vplaeale v 
letu 2015, delimo s stevitom 
prebivaleev posamezne obei
De, ugotovirno, da so podciel
ske obCine lani po prebivalcu 
plaCale od 5,5 do dobrih 11 
evrov, mestna obeina (MO) 
Ptuj pa 24,6 evra. Po predlogu 
direktorja bi z letom 2018 zu
nanje obeine po glavi prebival
ca plaeevale 11,47 in MO Ptuj 

29,8 evra. Zupan obeine Cir
kulane Janez Jurgee je na seji 
kolegija izpostavil, da si tako 
visokega zoeska sofmaneiranja 
De morejo privoseiti. Zanima 
ga tudi statistika obiska braleev 
oz. Clanov knjiiniee, ki prihaja
jo iz obCine Cirkulane. 

Direktor Neudauer je pouda
til, da je financifanje knjiiniee 
zakonska obveza obCin, in med 
drugim dodal: .Enkrat mora
mo ta gordijski vozel presekati. 
Po normativu irnamo zaposle
nih tudi deset ljudi premalo .• 

Prlmerjava sofInanclranJa po obClnah 

Domava 

Hajdina 

KidriCevo 

Jurgee se ni vdal: .Thdi driava 
do obCin ne izpolnjuje svojih 
zakonskih obvezoosti: zakon
sko doloeena povpreenina po 
prebivalcu je 637, dobirno pa 
522 evrov.' 

Domava: .Dolder 
obelne ne poravnajo 
obveznostl za nazaj, 
ne bomo piaCaIl nlc« 

ZupanobCineDornavalUjko 
Janiekovie na neenakost obCin 

Prlhoclkl knjlinlce 
2OU-2015 

r , -
~-

pri fmanciranju osrednje regi~ 
, ske knjiZniee opozarja Ie nekaj 
Casa. Ker je obeina Dornava v 
Casu njegovega fupanovanja 
vsa leta svoje fmanene obve
zoosti do knjiZniee izpolnjeva-

!~~k~~~~i~~~~~~~3~ii~3~~~~~~~ii~~~~~~3 ladozadnjegaevra,zahteva,da 

tiste obCine, ki niso plaeevale 
eelotnih zoeskov (predvide
nih po fmancnih naertih knji-

. wee), poravnajo primanjkljaj 
WlaCanih sredstev. 

nancirala lOO-OOstotno. In ga 
bomo tudi v bodnee, vendar 
pod pogojem, da bodo vse oh
Cine placale lOO-OOstomi pro
gram tudi za nazaj, najmanj za 
obdobje pet let V nasprotnem 
prirneru, ee ne bo dokazil 0 

plaCilih, nam iz' knjiiniee' niti 
ne po,iljajte kakr,nihkoli do
govorov, pogodb ali eesa po

·dobnega. IUZoearan sem, da v 
knjiZnid vsa ta leta Diste uspeli Ptuj 

Tmovskavas 

.V obCini Dornava se zaveda
mo, da mora regijska knjiZJ;Iica 
dobro delovati, saj je pomemh
na predvsem za m1ade iz na
!ega okolja, ki studirajo in od 
katerih pricakujemo, da bode 
temelj razvoja eelotne regije. 
ObCina Dornava je v minulih 
letih program knjiiniee fl-

-

. urediti fmanciranja, ki bi bilo 
korektno, pO'teno za vse. Ce se 
sooi'ate s kadrovskimi proble
mi, pa razmislite, ali je biblio
bus !e aktualeD in potreben. V 
Casu, ko nas je Cas debelih krav 
zapustil, je treba potegniti tudi 
kakSno razumno odlneitev,' je 
bil jasenJanZekovie. 
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financirajo vsaka pO svoje 
uvedbo flnanciranja knjiinice po klJucu Stevlla prebivalcev posamezne obclne oz. po tako Imenovanl glavarinl. Na nov nacin finan· 

Poravnava za nazaj 
ocIvlsna ocI dobre 
volje iupanov 

Poravnava obveznosti obCin 
za nazaj ne bo tako enostavna. 
Vpra.!anje je, ali so neplaeane 
obveznosti sploh izterljive. Zato 
je sarno od dobre volje vodstev 
obCin odvisno, ali bi bili karkoli 
pripravijeni poravnati za nazaj. 
Ob&e so namree z vodstvom 
knjiinice za vsako leto indi
vidualno sldenile pogodbo 0 . 

sofmaneiranju in fmanene ob
veznosti po pogodbi izpolnile. 
Problem je v tem, da se zneski . 
obveznosti na pogodbah za ob
Cine niso izraeanavali po ena- . 
kopravnem oz. enakovrednem 

IdjuCu, temvec so jib doloWi na predlagalo vodstvo knjiinice, povpreeje po stevilu prebival
naCiD, koliko denarja je bila po- kar nekaj pa je obein, ki se fl- eev plaeevale najvee, so Dorna
sarnezna obCiDa pripravijena naneaega plana knjiiniee niso va, Podlehnik, Destrnik,jursin
dati. Nekaj obein, med kateri- driale in so zneske sofmanei- ei in Trnovska vas (v povpreeju 
mi je tudi Dornava, je sprejelo ranja doloeile po lastni presoji. med 10 in 11 evri po glavi ob
fmaneno obveznost, kot jo je Med obCinami, ki so glede na eana), najmanj pa sta placevali 

Direktor knjiinice Matjai Neudauer predlaga, da bi obCine podpiSale pismo 0 na
meri za nakup novega bibliobusa. Sedan)i)e iz leta 2003, zamenjali bi ga v letu 2018, 
ko bo star 15 let. ·cene bibliobuSGV so okrog 350.000 evrov. Za sofinanciranje na
kupa bl se prijavill na razpis ministrstva za kuKuro. Iz tega naslova bi lahko pridobili 
190.000 evrov, 160.000 evrov pa bi prispevale obcine. Predlagamo, da obCine v letu 
2017 padpiSete pismo 0 nameri, nakup bi izvedli v letu 2018, ko bi obCine v prora
cunih za ta namen zagotovile sret1stva. Zneske sofinanciranja bi razdelili glede na 
stevilo prebivaleev po obCinah,' pajasnjuje prvi moi ptujske knjiinice. 

Predloga za nakup bibliobusa iupani niso s~rejeli odprtih rok, saj da gre za nad
standard, ki po zakonodaji ni nujno potreben. Ker je po zakonodaji treba zagotoviti 
krajevne knjiinice, nekateri iupani predlagajo, da se iiolske knjiinice dopolnijo in 
oblikujejo kot krajevne. TakSen model so pred leti uvedli na obmoeju, ki ga pokriva 
Knjiinica Ormoi. 

obCini Sv. Andrai in Gorisniea predstavljajo najvisji del Clana
(5 in 5,5 evea po obeanu). Zne- rine (39.400 evrov), opomini 
ski preostalih obCin so od se- (13.300) in zamudnine (8.300 
dem do devet evrov na obeana; evrov). 

. podrobneje SO predstavljeni v Me" odhodki predstavljajo 
tabeli. MO Ptuj je leta 2014 po . najviSji strosek place zaposle
prebivalcu placala dobrih 26, nib, 786.000 evrov. Splosni 
lani 24,6 evra. materialni Stroski (elektrika, 

Opomlni In 
zamudnine prinesll 
dobrlh 21.000 evrov· 

Lanskoletni pribodki knjiZni
ee so znaSali 1.183.000 evrov. 
Od tega je pribliino polovieo 
sredstev prispevala MO Ptuj, 
569.000 evrov. Preostalih 15 
obCin je knjiinieo sofinanei
ralo v znesku 385.000 evrov. 
Prihodki iz naslova javnib del 
(zavod za zaposlovanje in ob
one) so zna.!ali nehj manj kot 
42.000, prispevek ntinistrstva 
za kulturo 113.000 in 1astni pri
hodki knjiiniee slabib 68.000 
evrov. Med lastnitni prihOdki 

komunalne storitve in drugi te
koci stroski) so zna.!ali 111.000, 
prograrnski stroski pa 116.000 
evrov. Za nakup knjiinicne
ga gradiva so narnenili slabib 
145.000 eveov. 

Po podatkih iz poslovnega 
poroWa se je stevilo aktivnib 
clanov v ptujski knjiiniei od 
leta 2007 do lani s 14.182 zni
Zalo na 11.988, medtem ko se 
je obisk povisa! V letu 2007 so 
beleilli 117.330, lani 158.677 
izposoj. V upadu je tudi prirast 
gradiva: leta 2007 so nabavili 
19.000 enot novega knjiinicne
ga gradiva, lani slabib 11.000. 
Od tega je knjiiniea okrog ti
soc knjig dobila podarjenih. 

Mojca ZemlJarfC 


