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Spodnje Podravje • Trd oreh okrog financiranja regijske knjiinice 

• v. 
Zakaj Ire tor 0 CInam e. 
Financiranje Knjiinice Ivana Potrca Ptuj je ie lep cas trd oreh, okrog katerega se vrtijo iupani obein Spodnjega Podravja i; 
vodstvo knjiinice. 

Strukturo financiranja knjizniee 
je pred dobrima dvema letoma te
meljito nastudiral dornavski zupan 

. Rajko Janzekovic. Zdelo se mu je 
nenavadno, zakaj vecje in premoz
nejse obcine za finaneiranje knji
zniee placujejo manj, kot denimo 
placuje obcina Dornava. Ceprav je 
dornavska obcina soustanovite
Ijiea zavoda, bi morali bili podatki 
o financiranju in stroskih zupanu 
kot zastopniku obcine praviloma 
na voljo kadarkoli. A je do tocnih 
infonmacij 0 sofinaneerskih delezih 
posameznih obcin priselsele s po
mocjo vlozene zahteve za informa
cije javnega znacaja. Iz podatkov, 
ki jih je pridobil, je bilo razvidno, 
da je knjiznica v svojem financnem 
nacrtu za vsako koledarsko leta 
za obcine pripravila razrez sofi
nanciranja. A se direktor knjiznice 
Matjaz Neudauer pri sklepanju 
pogodb 0 sofinanciranju dejavno
sti zavoda ptedvidene razdelitve 
ni dosledno drial. Pri nekaterih 
obcinah je pristal na znesek, kot 
ga je po svoji volji ter oceni predla
gal zupan. V smislu: »Nasa obcina 
bo dala toliko. Vzemite ali pusti
te.« Seveda se je potem direktor 
knjizniee raje odlocil vzeti, kolikor 
mu je bilo ponujeno, namesto da 
bi ostal se brez tega. Z razrezom 
financiranja, kot so ga pripravili 

v vodstvu zavoda, se je pri neka
terih zupanih lahko samo obrisal 
pod nosom. Drugi, ki se tovrstne 
prakse postavljanja pravil po svo
je n~G. posluzevali, so s knjiznico 
sklepali pogodbe z zneski, kot jih 
je predlagalo vodstvo ustanove. 
Po tem, ko je zupan Janzekovic 
zbral vse podatke 0 firianciranju 
posameznih obein (za leta 2014 je 
izdelal primerjavo med nacrtova
nim financiranjem in zneski, ki so 
bili potem dejansko sklenjeni po 
pogodbah in knjiznici nakazani), 
je ugotovil, da so pri financiranju 
knjiznice med obcinami zelo veli
ke razlike. Naceloma naj bi obcine 
knjiznieo na letni ravni financirale 
v znesku okrog 11 evrov po prebi
valeu. Prime~ava je pokazala, da 
so se tega zneska driale samo stiri 
izmed 15 okolilkih obcin v regiji: 
Destrnik, Dornava, T rnovska vas 
in Podlehnik. Blizu temu znesku je 
bila tudi obcina Jursinci (10 evrov). 
Osem obcin je placevalo zneske 
od sedem do devet evrov po pre
bivaleu, dalec najmanj sta place
vali obcini Sv. Andraz (5,1 evro) in 
Gorilnica (5,5 evra) - dejansko sta 
placevali polovico obveznosti, kot 
bi jo bili dolzni v skladu z zastav
Ijenim financnim planom. A ker so 
se zupani z direktorjem knjizniee 
izpogajali za drugacen znesek, so 

Ker se jinanciranje knjifnice tudi po jauno imcenem opozorilu u lelu 2015 ni uredtlo, do hi bit razrez stroskou rned obane razdeljen enokomerno, se 
%upon Domaue Rajko Janz.kouic od1oal, do bo znesek sojinanciranja, podabno kat ostali %upani, dolo6l sam. Medlem ko je u letih 2014 in 2015 plneeu 
po 31.000 eurou, in ker tudi naslednje Ido ni priSIo do enakomernerazdelitue, j< u lelu 2016 placalle Se dobrih 16.000 eurou. 

Ptuj ."Mehko" zapiranje mestnegajedra za promet 

Ko zacasna ukinitev parkirnih mest (p )ostal 
Konec novembra SO stanovalci in ponudniki, ki imajo lokale v tem delu mesta, iz ptujske obCine prejeli obvestilo, da se do 20, decembra zacasno'ukin} 
deset parkimih mest na Slovenskem trgu, A kot so stevilni napovedovali, oCitno ta zacasna rditev (p)ostaja trajna, ceprav so stevilni z njo izrazili nestri 
njanje, VeCina ponudnikov se bOji, da bo to bistveno vplivalo na ie tako slab obisk v mestu. 

V skladu z vizijo in prometno stra
tegijo Mestne obcine (MO) Pluj so 
ie bila ukinjena nekatera parkirna 
mesta. Pri tern naj bi sledili ciljem za
gotavljanja boljsih bivanjskih pogo
jev, izboljsevanju prometne varnosti 
in podobno. Dejstvo, da si Ptujcani 
ielija lepse, balj iivo mesto, pred
vsem polno vsebine in ne plocevine, 
je nesporno. V zasledovanju' tega 
cilja so spremembe dobrodosle, a 
stevilni vendarle menijo, da morajo 
te biti dodobra premiSljene in da je 
zgolj zgledovanje Pluja po Ljubljani 
nesmiselno in lahko tudi unicujoce. 

Lani poleti je bilo prepovedano 
parkiranje na 11 mestih na Sioven
skem trgu. Mnenja 0 tern so bila raz
licna. Najvec preglavic so sicer imeli 
stanova!ci in ponudniki trgovskih in 
gostinskih storitev, ki so se zbali, da 
bo imel0 ukinjanje parkimih mest za 
posledico se manj strank. Obcina jim 
je vsaj delno s/a nasproti in na enem 
delu omogoeila kratkotrajno parki
ranje za potrebe dostave. 

Kanec novembra sta Turisticno 

kovi 7 (pri st~vbi gledalisca), razliri 
do Siovenskega trga 3 (Banka Ko
per). Po informaciji, ki jo je ptujska 
obcina posredovala stanovalcem in 
podjetnikom, naj bi bila sieer ukini
tev dodatnih desetih parkirnih mest 
zacasna in naj bi trajala Ie od 1. do 
20. decembra. A predvidevanje, da 
se bo tudi ta odloeitev pod pretve
zo zacasnosti, spremenila v trajno, 
se ocitno potrjuje. V obravnavo 
mestnemu svetu za januarsko sejo, 
ki bo naslednji teden, je namrec 
predlozen predlog spremembe ve· 
Ijavne Odredbe 0 doloCitvi javnih in 
rezerviranih parkimih 

povrsin na obmocju MO Ptuj. Ce 
bo mestni svet v ponedeljek to po
trdil, bo to le en korak k spreminja
nju prometnega rezima v samem 
centru mesta in zapiranju mesta za 
promet. 

Drugo vprasanje pa je, kako bode 
ti "mehkiu koraki zapiranja mestne
ga jedra za promet sprejeti pri tistih, 
ki stanujejo in delujejo v tem delu 
mesta, nenazadnie Da tudi ori UDO-
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InanCne 0 pust e 
PrimanjkUaj financiranja 
Obcma Po Izracunu 10,8 € na reblvalca 2011-2015 
Cirkulane 
Oestmik 
Domava 
Gori~nica 

Hajdina 
Juffiinci 
Kidrieevo 
Maj~perk 

Markovci 
Podlehnik 
Sv. Andraz 
Tmovska vas 
Videm 
Zavrl: 
letal. 
SKUPAJ 

potem taksnega navedli tudi v po
godbe 0 financiranju. Na tak na~in 
so ob~ine knjiznici za izvajanje de
javnosti. samo v letu 2014 pla~ale 

170.000 evrov manj, kot je vodstvo 
ustanove predvidelo v finan~nem 
planu. 

Ugotovitev, da za vse obcine ne 
veljajo enaka merila, je domavske
ga zupana preeej dvignila na noge. 
Od obcin, ki so placevale manj, 
zahteva pora~un plaCila za obdob
je 2011-2015. Od leta 2016 pa tudi 
sam vee ne pristaja na podpis po
godbe v znesku, kot ga predlaga 
knjizniea, temvec tako kot pre
ostali zupani pogodbeni znesek 
doloci sam po svoji presoji. Zupan 
JaniekoviC tudi ne pristaja na so· 
financiranje nakupa novega bibli
obusa za potrebe ptujske regijske 
knjizniee. Meni, da bi se najprej 

stalna ••• 
lkovi ulici ne bo ve~ mogoee. Je pa 
vedno bolj verjetna resitev, na ka
tero se ocitno zanasajo tudi vodilni 
mozje na obeini; da bode ta parkir-

45.423 
30.422 
19.080 

114.025 
66.393 
27.217 
93.168 

" 72.066 
59.908 
17.741 
41.619 
16.664 
93.041 
17.827 
21 .174 

736.065 
Vir: prefaCun Sta]erski toollik 

morale med obcinami razcistiti in 
pora~unati financiranje za prete
klih nekaj let. 

Knjiznici hipotetieno 
dolgujejo eez 
700.000 evrov 

Tudi sami smo v uredniStvu Sta
jerskega tednika izdelali preracun, 
koliko povprecno letno na prebi
valea je katera izmed obCin name
nila za delovanje knjiznice. Niti ena 
v petletnem obdobju (2011-2015) 

povpreeno letno knjiZniee ni fi
nancirala v znesku 10,8 evra po 
prebiva!cu, kat je knjiznica posta
vila normativ. Dril, da je najvec po 
prebivalcu tudi v tern imenovanem 
petletnem obdobju pla~evala ob
(ina Dornava, in sicer povprecno 

na mesta nadomestili z garaino hiso , 
ob Mereatorjevi trgovini (Blagovni
ci) in parkiriscem na Potr~evi eesti. 
Kako dale~ so Ijudje pripravljeni iti 

Poskusite zapreti parkirlSca 
pri nakupoualnih srediSCih ... 

"Predlagal sem, naj se naredi poskus zaprtja za promet in par
kiranje v krogu nekaj sto metrov okrog nakupovalnih centrov 
na OrmoSki eesti za obdobje enega leta. Ce bo to dalo pozitiven 
rezultat za J'!iihov obstoj in razvoj, takoj podpiSem, da zapremo 
za promet se vegi del starega mestnega jedra. Ce to ni sprejem!ii
vo za njih, tudi po vsej logiki za nas, ki se preiiv!iamo v starem 
mestnem jedru, ne more biti. Ali? Obstcyajo pa drugi smiselni in 
racionalnejSi naCini za uskladitev prometnega reiima, nujne do
stopnosti, iiv!ieJ'!ia in razvoja starega mestnega jedra Proja kot 
privlable kultume, turistible, podjetniSke, trgovske, storitvene 
in bivanjske destinacije, ki iivi vse dni v letu. Da bi takSna res
niblo postala, jo mora nekdo ci!ino umno, z obeutkom in hkra
ti razvojno intenzimo uprav!iati. To pa zagotovo niso ad-hoc 
in neeelostne reSitve, kot je zgo!i zapiranje ulie za dostop. Tudi 
prireditve so lahko zgo!i popestritev in dopolnitev oiiv!ianja, ne 
morejo pa nadomestiti sicerSnjega nedelovanja mesta na osnovi 
stalne ponudbe in povpraSevanja, ki v sedaJ'!iem stanju ni za
dostno, da bi zagotav!ialo trajnostno preiivege in razvoj zgodo
vinskega dela mesta," je svoj pomislek izrazillastnik hotela Mi
tra Peter Vesenjak. Tako on kot Stevilni drug;, ki skuSajo s svojo 
dejavnostjo preiiveti, ne nazadJ'!ie pa tudi oiiv!iati mestno jedro, 

- ~ . .~.-.... .-

letno 9.4 evra. Najmanj sta pla~e- . 

vali obeina Sv. Andraz (4 eyre) in 
obcina GoriSnica (5,1 evra). Obdob
je med letoma 2011 in 2015 smo za 
preracun izbrali zato, ker zupan 
Dornave za to obdobje zahteva 
poracun. Hipoteti~no smo prera
~unali, koliko naj bi po normativu 
knjizniee, to je 10,8 evra po glavi 
obcana, obeine knjiZnici dolgovale. 
Skupni znesek je vee kot 700.000 

evrov, od tega bi bila najvec dolZna 
placati obcina Gorisnica, dobrih 
114.000 evrov. Sledijo Videm in 
KidriCevo (vsaka 93.000 evrov), 
Majsperk (72.000 evrov) in Hajdi
na (66.000 evrov). NajniZji znesek 
bi po hipotetiCnem preracunu 
10,8 evra po glavi obcana v petle
tnem obdobju (2011-2015) knjizni
ci dolgovale obeine Trnovska vas 
16.600, Podlehnik 17.700, Zavre 
17.800 in Dornava 19.000 evrov. 

Obeine s pogodbami 
»pokrite« 

Ceprav se je debata 0 neena
kopravnem financiranju knjizniee 
zacela ze sredi leta 2015, pa vod" 
stva ob~in in knjizniee vse do da
nes enotnega sistema financiranja 
in morebitnega pora~una za nazaj 
niso dorekli. Dejansko pravno-for
mal no ob~ine knjiznici ne dolgujejo 
nieesar, saj so za zneske, kat so si 
jih same doloeile in jih nakazovale, 
z direktorjem knjiziee sklenile po-

do lelenega cilja oz. koliko metrov 
prehoditi, bomo na Ptuju najbri 
spoznali ze kaj kmalu. Kot tudi, kako 
se bo to odrazilo na gospodarsko in 
drulbeno fivljenje ter ali bo prineslo 
ve~ skode ali koristi. 

Belsak: 
»Poteze obcine 

v nas vee ne 
preseneeajo« 

Vodja Legend puba Robert BelSak 
poudarja, da nad potezami ptujske 
obeine niso nie vee preseneceni. Jih 
pa dejstvo, da jim zapirajo dostop 
do lokalov in morajo blago ter od
padke ro~no nositi zelo dale~, ned
vomno jezi. Obcinarje je tudi pova
bil, da mu pomagajo stvari nositi do 
lokala. 

Pricakujemo lahko, da bo to 
tema, 0 kateri bodo v prihodnjih 
mesecih na Ptuju se veliko govorili 
in jo bode stevilni izkoristili tudi za 
pridobivanje politi~nih to~k v luei 
prihajajoCih lokalnih volitev. Le upa
mo lahko, da bodo odlocevaJci, ki 
sedijo v mestnem svetu, tehtali na 
podlagi tega, kaj be najbolje za mes
to in kako ga bomo kon~no napolnili 

godbe. In tako imajo pogodbene 
obveznosti poravnane. Kljub temu 
da je pravno-formalno vse Cisto, 
pa ostaja grenak priokus za nazaj 
... "Zakaj smo eni morali placeva
ti vee, drugi manj in to se nam je 
prikrivalo,« poudarja JanzekoviC 
in vztrCija, da se izvede poracun za 
petletno obdobje 2011-2015. 

Je nadzor zatajil 
»Obcine morajo premosoraz

memo placevati delovanje knjizni· 
ee in na takSen naCin zagotavljati 
knjiznicno dejavnost. Problem je, 
ker nekatere obCine in direktor 
knjizniee tega ne spostujejo. Pro
blem je tudi, ker je za to vedel svet 
zavoda in ni ni~ ukrepa/. Vedel je 
tudi nadzorni odbor MO Ptuj, pa se 
ni ni~ spremenilo. Sam sem v letu 
2015 zahteval, da se zadeva glede 
financiranja uredi. Danes direktor 
tiste obcine, ki so dvignile delez fi
nanciranja, prikazuje kot vzor. Tis
te, ki smo v preteklosti svoj delez . 
pravilno izpolnjevale in place~ale 
krepko vee kot preostale, pa naz
nanja min.istrstvu za kulturo, ces 
da ne izpolnjujemo svojih financ
nih obveznosti,« navaja dornavski 
zupan Rajko JanzekoviC, ki je neso
razmemo financiranje dejavnosti 
knjiznice naznanil tudi inspektora
tu za kulturo in medije. Iz inspekto
rata je prejel odgovor, da se stem 
ne bode ukvarjali, saj da nadzor 

. nad javnim financiranjem knjiznie 

Ali sploh kdo ve, 
koliko denarja dejansko 
potrebuje knjiznica 

»Sicer paje vpraSanje, ali so knjiinici potrebna dodatna sredstva, 
ce je vsa ta leta z okmjenim financiranjem poslovala pozitivno. 
Treba bi bilo preveriti tudi kadrovanje. Dvomirn, daje bilo vedno 
v dobrobit knjiinice. la nonnalno delovanje te ustanove bi bile 
nujne spremembe. Vsaj za zadnjih pet let (2011 -2015) se bo moralo 
upoStevati, koliko je kdo plaeaL Ne moremo kar potegniti Crte in vsi 
placevati enako naprej. la rame preraeune (koliko je bilo v teh letih 
premalo placanega denary!'), koliko je kdo placal oz. bi moral, natin 
kadrovanja ... , za to so drugi in upam, da bode nalogo opravili. Moj 
namenje, da bi imeli kakovostno knjiinico, predvsem za naSo solajoeo 
mladino. lato je tudi moj predlog, da je bo!ise nabaviti strokovno 
literaturo, kot pa metati veliko jamega denarya za nakup bibliobusa,« 
izpostav!ia Zupan Janiekovie. 

in ugotavljanje pravilnosti poslova
nja knjiZniee ne sodita med njihove 
naloge. Domavski zupan je nad 
odgovorom inlpeklorja razumljivo 
razo~aran. Dodaja komentar, da 

seveda da ne bode ukrepali, ker 
gre za instilucijo. Ce bi Slo za na
vadnega ~Ioveka, drZavljana, pa bi 
mu takoj potrkali na vrata. 

Mojca Zem/jaric 

Ormoz • Kdo bo vodil ormosko obCinsko upravo 

zemljakova ne bo vee direktorica 
Na razpis za direktorya uprave obCine Onnoz so pravocasno pr~eli tri vloge. Med kandi
dati pa ni dosedar!ie direktonce Mateje zemUak, saj se, kot nam je potrdila, za ponovno 
kandidaturo ni odlocila. 

Sredi lanskega decembra je ObCi
na Ormoz na obcinski spletni strani 
objavila nate~aj za pololaj direktorja 
obcinske uprave. Zdajsnji direktorici 
Mateji Zemljak, ki je bila na tern de
lovnem mestu zadnjih deset let, se je 
namre~ konec leta le drugi petletni 
mandat iztekel. 

V rbku so na razpis, ki se je zaklju
Cil 4. janua~a, prispele tri vloge. Po
stopek izbire pa se ni zakljucen, zato 
ormo~ki zupan Alojz Sok a tem, kdo 
bo prevzel krmilo ormo~ke obeinske 
uprave, se ne ieli ugibati. Tudi imen 
kandidatov ni ielel razkriti, saj pogo
varov z njimi ~e ni opravil. ),Kdo vse 
se je prijavil, se ne vern, ker menda 
dva nista oddala podpisanih prijav 
in se jih je zaprosilo za lastnorocni 
podpis njihovih elektronsko oddanih 
vlog. Sicer so bile tri prijave. Pred raz
govorom z njimi a njihovih imenih ne 

Mateja Zemljak po <ksetih letih 
slu7.ho direktorice onnoske oban
ske upraue oCitno zapuSfu ... 

bom govoril, ker bi jih stem najbn po 
nepotrebnem izpostavil v javnosti. S 
kandidati bodo opravljeni razgovori; 
takoj ko bodo prijave popolne in po 

Dodatna zaposlitev vzdrievalca 
OrmoSka ObeilUl pa be zaposlila tudi vzdrievalca. pm delovni 

dan v leru je IUlJ!1reC objavila razpis, rok za prijavo pa je bille pet 
dnL »Gre za prenos delo in delavea iz Ktlmunalnega podjetja Ormoz 
IUl obeing, in sicer vzdrievanje mesta in zelenic. Del smo ~reneslii< 

opravljenih pogovorih, se bom odlo
cit 0 primemosti eventuelno izbrane
ga kandidata,(( je pojasnil Sok. 

o razlogih, zakaj se 
ni prijavila na razpis, 
Zemljakova ne zeli 
govoriti 

Kot nam je razkrila dosedanja di
rektorica Zemljakova, pa za delovno 
mesto direktorice obcif1Ske uprave 
vnovic ni kandidirala. ),Moj mandat 
se je iztekel 29. decembra 2017, na 
javni natecaj se nisem prijavila,(( je 
potrdita Zemljakova, ki 0 raz[ogih, 
zakaj se ni prijavila na razpis, ni ielela 
govoriti. Na vpras-nje, ali je priSio do 
razhajanj oziroma razlicnih pogledov 
med direktorico in iupanom, pa je 
Sak odgovoril: )Med nama z direk
torico ni bilo nekih nesoglasij. Glede 
pogledov pa je najbn tako, da je nor-

. maino, da Ijudje na probleme razlic
no gledamo'( 

Kdaj bode imenovali novega direk
ta~a, je taka nemogoce napovedati. 
Funkcijo v~i1ke dolinasti direktorice 
nhrin<:kp rrnr::lV/l n~ hn IIU' rln im"-


