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Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota: Financiranje še vedno precej pod slovenskim povpreèjem

Devet obèin je nekaj denarja že nakazalo
Zneski obèin veèinoma nižji od dogovorjenih - Lanska revizija ni pokazala veèjih nepravilnosti - Edina obèina, ki lani za delovanje PIŠK 
ni dala niti tolarja, je obèina Rogašovci - Za letos načrtujejo 202 milijona tolarjev stroškov

V Sloveniji namenjajo obči-
ne za splošno knjižnično dejav-
nost v povprečju 4336 tolarjev 
na prebivalca, od dvanajstih 
občin, ki so zavezane financira-
ti delovanje Pokrajinske in štu-
dijske knjižnice (PIŠK) Mur-
ska Sobota, pa je ta ustanova 
lani prejela v povprečju 3064 
tolarjev na prebivalca. Precej 
manj od slovenskega povpreč-
ja torej, a tudi veliko več, kot je 
od občin dobila še pred dvema, 
tremi leti. V letu 2003 je bil ta 
znesek 1998 tolarjev, leta 2002 
pa 1578 tolarjev na prebivalca.

“Potem ko je v letu 2002 knjiž-
nici grozil zlom in so se v nadalj-
njih letih razmere postopoma za-
čele urejati in izboljševati, je bi-
lo proračunsko leto 2005 še kar 
zadovoljivo. Prvič smo imeli tu-
di temeljit revizorski nadzor, ki 
pa je potrdil le to, da knjižnica 
deluje v okviru veljavnega siste-
ma. Tudi v letu 2005 so se poka-
zale vse slabosti sistema financi-
ranja knjižnične dejavnosti kot 
javne službe. Sistem prepušča to 

dejavnost sami sebi, sili v neka-
tera napol legalna ravnanja in do-
pušča videz, kot da je dovoljeno 
vse ali nič,“ je povedala direkto-
rica PIŠK Suzana Szabo Pahič. 
Nekatere občine vsako leto pove-
čujejo znesek, namenjen knjižni-
ci, in se približujejo dogovorje-
nemu, te občine so Beltinci, Mo-
ravske Toplice in Puconci, pri 
drugih pa so ti zneski enkrat viš-
ji, drugič nižji. “Edina občina, ki 
lani za delovanje knjižnice ni na-
menila niti tolarja, je občina Ro-
gašovci,“ pravi Pahičeva.

Skupni stroški so med občine 
razdeljeni glede na število prebi-
valcev, podatki o članstvu, obi-
sku in izposojah po občinah pa 
kažejo, da je takšna delitev ustre-
zna. V PIŠK ugotavljajo, da dr-
žava, ki je financiranje dejavno-
sti splošnih knjižnic naložila obči-
nam, ni poskrbela za vzpostavi-
tev mehanizma, s katerim bi lah-
ko knjižnice ta denar od občin tu-
di izterjale. Tako je sedaj vse bolj 
ali manj prepuščeno dobri volji 
posameznikov, ki v občinah o 

tem odločajo. “Financiranje knjiž-
nične dejavnosti je nujno sistem-
sko urediti,“ poudarja Pahičeva. 
Pristojne na državni ravni na to 
opozarja že dalj časa, a ji tam 
odgovarjajo, da naj se pač skuša-
jo dogovoriti z občinami.

O znesku, ki naj bi ga občine 
zagotovile, se pogajajo vsako pro-
računsko leto na novo. Lani so do-
bili 17 milijonov tolarjev manj od 
dogovorjenega skupnega zneska. 
Za letos načrtujejo 202 milijona to-
larjev stroškov, od tega bo 30 mili-

jonov tolarjev za nakup knjižnične-
ga gradiva prispevala država, osta-
lo bi po veljavni zakonodaji mora-
le zagotoviti občine. Pogodba je do-
slej podpisana le z mestno občino 
Murska Sobota, znesek je za 2,5 
odstotka višji od lanskega (lani je 
soboška občina za delovanje PIŠK 
namenila 82,9 milijona tolarjev). 
“Iz občine Moravske Toplice so 
že sporočili, da bodo poslali pogod-
bo, hkrati pa nas poleg nje že akon-
tirajo občine Hodoš, Tišina, Beltin-
ci, Grad, Murska Sobota, Puconci, 
Cankova in Kuzma,“ je povedala 
Pahičeva. Od ostalih treh občin na-
kazil za letos še niso dobili.

V zadnjem času je slišati očit-
ke na račun Pahičeve in njenega 
vodenja knjižnice. “Lanska revizi-
ja poslovanja je pokazala le manj-
še pomanjkljivosti, ki pa so bile 
odpravljene že med revizijskim 
postopkom. Tudi revizija je po-
kazala, da je knjižnica pri izterja-
vi obveznosti občin povsem brez 
moči,“ pojasnjuje Pahičeva. Med 
očitki je tudi ta, da je PIŠK naba-
vila nekaj računalniške opreme v 

podjetju, v katerem ima lastniški 
delež soprog Pahičeve. Podjetje je 
sicer bilo izbrano na javnem razpi-
su. “Komisija za preprečevanje 
korupcije je sodelovanje knjižni-
ce s podjetjem, v katerem je moj 
mož 49-odstotni lastnik, označila 
za zakonsko neoporečno,“ je poja-
snila Pahičeva. Knjižnica ima tre-
nutno 25 redno zaposlenih in šest 
delavcev preko javnih del. Glede 
na obseg dela bi po veljavnih nor-
mativih lahko bilo zaposlenih še 
deset bibliotekarjev.

V osnovnem poslanstvu knjiž-
nice, to je javnem kroženju knjig, 
dosegajo dobre rezultate, poudar-
ja Pahičeva. Lani so našteli čez 
200 tisoč obiskov, izposodili so 
čez 600 tisoč knjig (to je za 150 
tisoč več kot v letu 2003), obdela-
li dobrih 15 tisoč enot gradiva in 
že drugič presegli slovenski mini-
mum prirasta gradiva. “Vse to go-
vori o tem, da smo v tem trenutku 
najbolj množično obiskana, po-
trebna in zaželena kulturna usta-
nova v regiji,“ končuje Pahičeva.

Nataša Gider

Kakšna je reka Ledava od Sotine do Benice
Društvo za zdravo življenje 

Mavrica iz Lendave bo tudi ob 
letošnjem svetovnem dnevu vo-
da, 22. marcu, pripravilo več de-
javnosti. Prva bo jutri, 22. marca, 
z začetkom ob 8. uri v Sotini na 
Goričkem, kjer bodo - tako kot 
že nekaj let - s strokovnjaki in z 
ustrezno opremo ugotavljali ka-
kovost vode v reki Ledavi od So-
tine do Benice pri Lendavi. Ob 

12. uri bodo na katastrski meji 
med Lendavo in Dolgo vasjo stro-
kovno preverjali kakovost Banf-
fyjevega izvira. Ob 13. uri bo v 
prostorih lendavske dvojezične 
OŠ I. predavanje Jakoba Smole-
ta z ljubljanskega inštituta Lutra, 
naslovljeno Vodna direktiva, ob 
17. uri pa bo imel v Pokrajinski 
in študijski knjižnici v Murski So-
boti Lorand Klemenčič predava-

nje z naslovom Naša Mura. Kle-
menčič o tej temi pripravlja raz-
stavo in knjigo. V okviru svetov-
nega dneva voda bo v soboto, 25. 
marca, v Ižakovcih na tako ime-
novanem Otoku ljubezni ob reki 
Muri strokovni izlet, ki ga z društ-
vom Mavrica organizira Društvo 
za opazovanje in varstvo ptic Slo-
venije.

(bž)

Pomurje med desetimi najbolj atraktivnimi regijami v Evropi

Niso veè neznanka za tuji kapital
V pomurski regiji je že veè kot 120 podjetij v tuji in mešani lasti s 1700 
zaposlenimi, ki so lani ustvarila veè kot 47 milijard tolarjev prometa

 Včeraj so župan soboške 
mestne občine Anton Štihec, 
direktor Regionalne razvoj-
ne agencije (RRA) Mura Da-
nilo Krapec in vodja projekta 
Franc Gönc predstavili projekt 
Spodbujanje tujih investicij v 
Pomurju, ki ga že tretje leto 
izvaja RRA Mura, in v tej zve-
zi pridobitev naziva Pomurje - 
regija prihodnosti 2006-2007. 
To prestižno priznanje so jim 
minuli konec tedna v okviru 
sejma MIPIM predali v franco-
skem Cannesu.

 Pomurska regija ni več ne-
znanka za tuji kapital, tu je že več 
kot 120 podjetij v tuji in mešani 
lasti, ki zaposlujejo več kot 1700 
oseb, lanski promet je znašal čez 
47 milijard tolarjev. Predlani je 
Pomurje prvič namenilo 10 mili-
jonov tolarjev neposrednih regij-
skih spodbud za tuja vlaganja, la-
ni je RRA Mura za ta namen pri-

spevala 5 milijonov tolarjev. Ta-
ko so poudarili med včerajšnjo 
predstavitvijo laskavega naziva, 
ki so ga pridobili preko medna-
rodnega natečaja za izbor Evrop-
skih regij prihodnosti, razpisala 
ga je revija Foreign Direct Invest-
ment (FDI) kot sestavni del skupi-
ne Financial Times iz Londona, 
ki je specializirana za tuje investi-
cije. Njeni bralci so predstavniki 
vodstev multinacionalnih podje-
tij in svetovalci za lokacije, name-
njene tujim investicijam.

Med 89 kandidatkami je Po-
murju uspelo premagati tudi ta-
ke regije, kot so španski Kanarski 
otoki, švicarska regija Zürich, bel-
gijska Flandrija, Škotska v Veliki 
Britaniji in Azurna obala v Franci-
ji, ter se uvrstiti med 10 najbolj 
atraktivnih regij v Evropi. Najbolj-
še ocene je Pomurje dobilo na po-
dročjih človeških virov, informa-
cijske tehnologije in telekomuni-
kacij, kvalitete življenja, strategi-
je promocije za tuje investicije in 
stroškovne učinkovitosti.       (bž)

Na medobmoèno sreèanje potuje 
Kolektiv A propos

Na Razkrižju je Javni sklad 
Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, izpostava Ljutomer, 
pripravil območno srečanje pev-
cev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž pod naslovom Prleki 

smo veseli lidje. Nastopilo je se-
dem skupin, strokovni spremlje-
valec srečanja Mariborčan Bran-
ko Fuchs pa je za najboljšega pro-
glasil Kolektiv A propos iz Ver-
žeja, ki se bo udeležil medobmoč-

nega srečanja v Šentilju. Veržej-
ci so se številnim obiskovalcem 
predstavili z aranžmaji vodje Ko-
lektiva A propos Riharda Zadrav-
ca Venite rož‘ce moje, Snočkejš-
na noč in Venček na glavi.   (mš)

Gornja Radgona: Cepljenje psov
Na območju Veterinarske postaje Gornja Radgona, ta deluje 

predvsem za območja občin Gornja Radgona in Radenci, ter delno za 
območje občine Sveti Jurij, je okrog 2800 psov. Radgonski veterinar-
ji vsako leto organizirajo cepljenje psov proti steklini. Letošnje ceplje-
nje bo ta teden, do 25. marca, in to kar na 67 mestih. Vsako gospodinj-
stvo je v teh dneh prejelo sporočilo o cepljenju. Veterinarji pozivajo, 
naj lastniki privedejo pse na cepljenje; lani tega ni storilo skoraj tisoč 
lastnikov psov.                                                                                          (kf)

Nataša Gider
Suzana Szabo Pahič: “Proračunsko leto 2005 je bilo kar zado-
voljivo.“

Branko Žunec
Z včerajšnje predstavitve evropskega naziva Pomurje - regija prihodnosti 2006-2007 v Murski 
Soboti, z leve: Franc Gönc, Anton Štihec in Danilo Krapec

Miha ŠoštaričV Šentilj potuje Kolektiv A propos.

Beltinci: Sreèali so se Jožefi in Jožice
Že nekaj let se na god svetega Jožefa v središču Beltincev, 19. mar-

ca, srečujejo Jožefi in Jožice. Teh je v občini Beltinci približno sto; 
praznovanja ob beltinskem gradu se jih je tokrat udeležilo več kot 50 
in prav toliko gostov. Druženje je popestril harmonikar Viktor Tka-
lec, osrednji organizator vsakoletnega srečanja, Turistično društvo 
Beltinci, pa je poskrbelo tudi za zakusko. Za spomin je nastala tudi 
“gasilska fotografija“.                                                                              (jž)


