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LETNO POROČILO ZA LETO 2007 
 
 

Uvod 
 
Ob koncu vsakega proračunskega leta od leta 2002 naprej, ko je začel veljati Zakon o 
knjižničarstvu in se z njim uveljavil tudi novi način financiranja knjižnične dejavnosti 
enakopravno po sleherni občini, sem najbolj prestrašena in obupana direktorica knjižnice v 
Sloveniji. Ko pa v začetku leta delam statistiko za nazaj, kakšno je bilo članstvo, obisk, 
izposoja knjižničnega gradiva, kakšni delavci smo bili knjižničarji, koliko knjig in novih 
inventarnih številk s knjižničnimi enotami smo pridobili, sem pa najbolj ponosna in zadovoljna 
slovenska direktorica knjižnice.  
 
Leto 2007 je bilo dobro leto,  saj je knjižnico večina občin tudi finančno podprla pri pokrivanju 
stroškov dela. Podrobnejši pregled realizacije po letih in po občinah je tudi priložen in kaže 
na razvoj, ki daje upanje tudi za prihodnost in smo soboški knjižničarji za finančno 
sodelovanje sleherne občine zares hvaležni.  
 
Če bi govorili v jeziku gospodarstva,  potem bi lahko rekli, da smo v knjižnici lansko leto 
dosegli odlične poslovne rezultate. Leto smo prebrodili tudi finančno, imeli 12 plač, varčevali 
na vseh ravneh maksimalno, nismo nikogar odpustili, nismo bili blokirani, kupili smo  toliko 
knjižničnega gradiva kot še nikoli doslej, okolju smo bili dober in zanesljiv poslovni partner, 
imeli smo več, skoraj edinstvenih, odmevnih prireditev. Pa vendar je v ozadju grenak priokus, 
ker je knjižnična dejavnost na nek način obravnavana kot drugorazredna in včasih povsem 
postranska dejavnost.  
 
Letno poročilo knjižnice, ki je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta s šifro 
posrednega uporabnika 3730, je sestavljeno iz bilance stanja z obveznimi prilogami, izkaza 
prihodkov in odhodkov, izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, izkaza 
prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, izkaza finančnih terjatev in naložb, izkaza 
računa financiranja ter pojasnil k izkazom ter delnim poslovnim poročilom. Zakonske in druge 
pravne podlage za pripravo vseh izkazov so bili: Zakon o računovodstvu, Pravilnik o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava, Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega 
kontnega načrta ter Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov. 
 
 
POJASNILA K RA ČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2007 
 
Splošno 
 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota računovodske dogodke evidentira s 
pomočjo računalniškega programa Panteon, stroške dela po Saopovem programu, blagajno, 
nabavo s knjižnično zalogo pa s programi v sistemu Cobiss.  
 
K pojasnilom je priložena tudi analitična bruto bilanca knjižnice  (bilanca z rednimi vknjižbami 
in bilanca z vknjižbami po načelu denarnega toka), ki izkazuje vse podrobnosti. 
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Pojasnila k bilanci stanja na dan 31.12.2007 
 
Namensko prejeta sredstva za nakup knjižničnega gradiva in opreme se evidentirajo v 
razredu 98 in niso zajeta v rednih prihodkih poslovanja knjižnice. V lanskem letu smo kupili 
knjižnično gradivo v višini v višini 183.207,55 EUR. Večino denarja za nakup gradiva smo po 
projektnih razpisih prejeli od Ministrstva za kulturo (117.860,00 EUR), od Mestne občine 
Murska Sobota pa 37.085,00, Beltincev 24.000,00,  občine Moravske Toplice 3.010,00 in 
Rogašovcev 1252,00 EUR.   
 
Z nakupom knjižničnega gradiva, ki se po pravilih finančno odpišejo takoj ob nabavi, smo v 
višini 183.207,55 EUR tako izravnali vire sredstev v upravljanju, s čimer dokazujemo tudi 100 
odstotno namensko porabo prejetega denarja, vendar pa investicija v knjižnično gradivo ne 
povečuje bilančne vsote.  
 
S prerazporeditvijo sredstev iz naslova zamudnin in članarin v višini 6.796,24 EUR in 
prejetim projektnim denarjem s strani države v znesku 8.169,00 EUR smo v letu 2007 kupili 
računalniško opremo za uporabnike knjižnice, kupili smo tudi projektor, in tako posodobili 
skupno računalniško infrastrukturo. 
 
Kljub zagotovitvi virov vseh novih nabav, primerjava bilančnih vsot v primerjavi z letom 2006 
kaže le na  rahlo krepitev sredstev knjižnice, kar gre v prvi vrsti na račun obračunane in ne 
plačane obvezne amortizacije, pa tudi tega, da nova stavba in oprema finančno še ni bila 
prenesena v sredstva upravljanja knjižnice. 
 
Iz naslova stroškov dela je knjižnica na dan 31.12.2007 do občin v letu 2007 izkazala terjatve 
do naslednjih občin: 
 
Beltinci      5.366,32 EUR 
Gornji Petrovc i  16.034,80 EUR 
Grad    12.372,57 EUR    
Kuzma      3.940,08 EUR 
Šalovci   12.887,72 EUR       
 
Tako ugotovljeni presežek  prihodkov je 52.096,43 EUR in se knjiži v dobro prejetih sredstev 
v upravljanju v letu 2007.  
 
Stanje žiro računa zadnji dan poslovanja je 45.472,30 EUR, v blagajni pa je 504,93 EUR.   
 
Podrobnejša tabela celotnega financiranja dejavnosti, realizacije s strani vseh občin po letih 
od 2002 do 2007 je tudi v prilogi tega poročila. 
 
 
Obveznosti 
 
Na dan 31.12.2007 ima knjižnica obveznosti v znesku 60.304,17 EUR, od tega  dobaviteljem 
dolguje 11.174,43 EUR. 
 
Največjo obveznost, v višini 49.131,74 EUR, predstavljajo stroški dela za 27 zaposlenih v 
knjižnici, in sicer za obračunane plače v mesecu decembru 2007.  
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Viri sredstev za vlaganje v opredmetena osnovna sre dstva 
 
Amortizacija je bila obračunana samo za stara osnovna sredstva, in sicer v višini 11.600,01 
EUR, kjer ima največjo vrednost še vedno bibliobus.  
 
V letu 2007 je v skupni višini 14.965,24 EUR bila kupljena računalniška oprema, vključno s 
projektorjem, vse  v prvi vrsti  namenjeno zlasti za uporabnike.  
 
Nova osnovna sredstva so evidentirana v knjigi osnovnih sredstev, sicer drugih, novih 
osnovnih sredstev, ki smo jih začeli uporabljati po preselitvi v novo stavbo, inventarno 
dokončno še nismo prevzeli, prav tako jih nismo vpisovali v svojo knjigo osnovnih sredstev.  
 
Kljub temu, da za nova osnovna sredstva nismo delali formalne inventure, zagotavljamo, da 
ni nobena stvar izginila, prav tako pa v novi stavbi še vedno uporabljamo več desetletij staro 
odpisano opremo. Stara oprema je nameščena v drugem nadstropju knjižnice in ni na 
vpogled javnosti. 
 
V ceni financiranja knjižnične dejavnosti o obračunani in plačani amortizaciji v letu 2007 tudi 
ni bilo nobenega dogovora, zato je bila evidentirana v breme prejetih sredstev v upravljanju.  
 
 
Pojasnila k izkazom prihodkov in odhodkov 
 
Knjižnica opravlja samo javno službo knjižničarske dejavnosti. Na trgu s svojimi storitvami ne 
nastopa, zato prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, ki prikazujejo tržne dejavnosti, ne 
izkazujemo. V letu 2007 je knjižnica imela skupaj 806.925,89 EUR javnih prihodkov. 
 
V okviru javne službe smo z zamudninami, članarino in fotokopiranjem iz lastnega gradiva 
pridobili prihodke, ki jih na eni strani evidentiramo na prihodkih od poslovanja, pri evidenčnih 
kontih pa na prejemkih iz nejavnih virov. V letu 2007 je knjižnica iz nejavnih virov imela 
30.518,60 EUR prejemkov. 
 
Namensko prejeta sredstva za nakup knjižničnega gradiva in opreme se evidentirajo v 
razredu 98 in niso zajeta v prihodkih od poslovanja.  
 
V rednih prihodkih so vštete tudi terjatve do občin, ki smo jih  izkazali ob koncu 
proračunskega leta 2007. 
 
Ker knjižnica v Murski Soboti pri načrtovanju izhaja iz doseženega stanja, ne pa na podlagi 
ocen, si knjižničarji najbolj želimo, da bi se prihodki s strani občin tudi izenačili s prejemki.  
 
Realizirani, torej plačani, prihodki s strani občin v letu 2007 so priloženi kot priloga.   
 
Pri izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka se plačila za knjižnično gradivo 
v letu 2007 po novem izkazujejo na kontih investicije, ne pa na kontu posebnega materiala in 
storitev. Na kontu 420300 izkazujemo plačila knjižničnega gradiva v vrednosti 181.549,48 
EUR.  
 
Doseženi prirast gradiva z nakupom je 164,44 enot gradiva na 1000 prebivalcev ali 9.768 
enot, medtem ko je skupaj s prejetim obveznim izvodom, darom in zamenjavo prirast v letu 
2007 296,76 enot na 1000 prebivalcev (ali skupaj 17.628 enot). Tako se je zgodilo, da smo 
že četrtič v svojem obstoju presegli slovenski normativ prirasta, ki je 200 enot na 1000 
prebivalcev. V  prirast je všteta tudi  predsedniška zbirka (Milan Kučan, prvi predsednik 
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Republike Slovenije),ki smo jo postavili delno po skladiščnem pristopu v posebnih vitrinah, 
drugi del zbirke pa je vključen v celotno knjižnično zbirko po načelu prostega pristopa. 
 
 
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PODRO ČJE IN OBSEG DELA 
KNJIŽNICE DOLOČAJO: 
 
Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. 87/2001), 
*Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. 96/2002), 
*Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah….(Ur.l. 19/2003), 
*Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. 29/2003), 
*Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. 73/2003), 
*Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in študijska  
  knjižnica Murska Sobota (Ur.l. 83/2003). 
*Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur.l. 88/2003) 
in na koncu Zakon o lokalni samoupravi, ki določa, da mora sleherna skupnost zagotoviti 
splošno knjižnično dejavnost za svoje občane. 
 
Spremembe financiranja knjižnične dejavnosti v Murski Soboti po novi zakonodaji so bile leta 
2003 registrirane tudi na sodišču, ko je za registracijo bilo treba predložiti tudi pogodbe 
desetih pogodbenih občin, ki so v mreži knjižnice. S tem je bila poudarjena tudi pomembna 
vloga tistih občin, ki se niso odločile za soustanoviteljstvo, kot sta to storili MO Murska 
Sobota in občina Beltinci. Zato opravljanje knjižnične dejavnosti v Murski Soboti tudi v letu 
2007 naj bi (vsaj za plače v celoti)  financiralo dvanajst občin v knjižnični mreži: MO Murska 
Sobota in občina Beltinci kot ustanoviteljici, občine Cankova, Gornji Petrovci, Grad, 
Hodoš/Hodos, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina so 
pogodbene partnerice knjižnice. 
 
Po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. 73/03) je 
PIŠK tudi območna knjižnica, in sicer za območje upravnih enot Lendava, Ljutomer, Gornja 
Radgona in Murska Sobota, in je za te naloge po projektu prejela tudi državni denar.    
 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je samostojna osrednja splošna knjižnica s 
sedežem v Murski Soboti, vendar je oblikovana tako, da poleg Murske Sobote, ki ima 20 
tisoč prebivalcev, omogoča izvajanje knjižnične dejavnosti glede na prevladujočo smer 
gravitiranja prebivalstva v enajstih občinah. ki skupaj štejejo 40 tisoč prebivalcev. 
 
 Posebne naloge območne knjižnice za območje Pomurja (ali 123 tisoč prebivalcev), podporo 
manjšinam doma in v tujini po letnih projektih pogodbeno sofinancira tudi Ministrstvo za 
kulturo. 
 
 
Opredelitev in cilji 
 
Izposoja, obiski in članstvo v letu 2007 so posebna priloga poročila in v primerjavi z letom 
2006 ponovno na vseh segmentih beležimo porast, čeprav bi po eni strani lahko pričakovali, 
da se bodo številke uravnovesile. 
 
Temeljna knjižnična zaloga PIŠK ob koncu leta 2007 znaša 302.240 enot, smo imeli 14.491 
aktivnih članov, obiski knjižnice so čudoviti, izposoja knjižničnega gradiva nenehno narašča.  
 
Kot taka je knjižnica v Murski Soboti postala največja kulturno-izobraževalna in informacijska 
ustanova na svojem območju.  Postala je tudi pomembna družbeno socialna lokacija. S 
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svojimi odprtimi vrati za slehernega občana, čez celo obračunsko leto 2007, lahko zatrdim, 
da smo zanje presegli in dosegli vse svoje cilje.   
 
Knjižnična dejavnost kot javna služba zagotavlja splošno dostopnost publikacij in informacij 
za posameznika in skupine ter primeren obseg in strukturo knjižničnih zbirk. V skladu s 
potrebami svojega okolja, svojih potencialnih in dejanskih uporabnikov PIŠK knjižnično 
dejavnost opravlja tako, da zbira, obdeluje, hrani, vzdržuje, predstavlja in posreduje 
knjižnično gradivo in informacije, omogoča uporabo knjižničnega gradiva in zagotavlja 
vsakomur na svojem območju dostop do vseh vrst znanj in informacij, ne glede na njegovo 
starost, spol, versko in politično prepričanje, narodnost, raso, jezik, socialni status ali celo 
občinsko pripadnost, kakor tudi vsem posameznikom in skupinam s posebnimi potrebami, 
kamor na nek način spadajo tudi pripadniki narodne skupnosti.     
 
Tako je temeljno poslanstvo PIŠK, da je na svojem področju tista javna ustanova, ki nudi 
neomejeno dostopnost do knjižničnega gradiva in vsakršnih informacij, ki so namenjene 
vsem občanom pri njihovem zadovoljevanju informacijskih, kulturnih, izobraževalnih in  
razvedrilnih potreb.  
 
S tem PIŠK podpira in prevzema aktivno vlogo pri razvijanju sodobne bralne kulture, pri 
razvoju informacijske družbe, oboje v kontekstu kulturne vzgoje, izobraževanja in kvalitetne 
rabe prostega časa. S takšno vlogo ima PIŠK tudi socialno-razvojno funkcijo v smislu 
izenačevanja izobraževalnih, informacijskih in drugih socialnih možnosti prebivalcev svojega 
območja. K temu jo zavezuje tudi Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. 29/2003). 
 
Dejavnost knjižnice je delo za javno dobro , kjer se za varovanje tudi nepriviligiranih in 
ogroženih skupin ne zaračunava tržna cena, zato temeljno poslanstvo knjižnice ni 
pridobivanje dobička, temveč osveščanje uporabnikov z javnim dobrinami in vrednotami, kot 
so znanje, pravičnost, humanost, solidarnost, nepristranskost, resnica, zdravje duha in 
telesa, lepota itd.  
 
Nadvse zadovoljni smo knjižničarji tudi, da lahko posameznikom in skupinam, ki ustvarjajo 
na svojem področju, nudimo prostor in infrastrukturo za lastno predstavitev. V knjižnici smo 
proti prikritim pritiskom, da se zaradi neurejenega načina financiranja bremena knjižnične 
dejavnosti prenesejo na uporabnika. 
 
 
Zaklju ček 
 
Z javnim denarjem smo soboški knjižničarji tudi v letu 2007 ravnali gospodarno in varčno, ni 
bilo nobenih nad standardov, razkošja ali zapravljanja. To dokazujemo tudi s primerjavo 
porabe drugih slovenskih knjižnic iz leta 2006, ko je bil povprečen znesek porabe na 
prebivalca 20,46 EUR. V Murski Soboti pa smo v letu 2007 na prebivalca dosegli porabo 
borih povprečnih 14,17 EUR. Že od preselitve naprej v novo stavbo si soboški knjižničarji 
želimo le minimum denarja, ki ga potrebujemo za normalno delo.  
 
Ponos in veselje ob dobri knjižnični dejavnosti v Murski Soboti kali s sistemom uzakonjeno 
neurejeno financiranje kot javne službe s strani vseh občin, ki jim je ta naloga naložena kot 
izvirna dejavnost, in naj ne bi bila podvržena vsakokratnim osebnim presojam 
posameznikov-županov, ki svojim občinam predlagajo proračune.  
 
Zaradi tega so na državni ravni tudi sprejeti nekateri minimumi, ki ne dovoljujejo zniževanja 
ravni opravljanja knjižnične dejavnosti, žal pa le ti niso določeni tudi v denarnih vrednostih. 
 
S podatki o razdelitvi stroškov med posameznimi občinami v mreži knjižnice sledimo 
pravilniku o razdelitvi stroškov knjižnice, ki opravlja dejavnost za več občin.  Prikaz obiska 
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ljudi iz vseh občin na nek način potrjuje, da so stroški med občinami razdeljeni zelo pravično, 
pa čeprav se pri opravljanju knjižnične dejavnosti ne moremo in ne smemo opirati na 
preprosto ekonomsko logiko ponudbe in povpraševanja.  
 
V letu 2007 smo v knjižnici naredili popolnoma ali skoraj vse, da bi od vseh številnih 
sodelujočih financerjev pridobili javna sredstva za svoje delovanje. 
 
Knjižnična stroka za zagotavljanje dejavnosti predpisuje tri temeljne pogoje in njihov 
usklajeni razvoj: knjižni čni delavci , dopolnjevanje temeljne zaloge in prostor. Medtem ko 
smo zadnja pogoja dosegli, smo pri prvem pogoju, človeških virih, v knjižnici v Murski Soboti 
krepko pod minimumom, kaj šele, da bi lahko govorili, da dosegamo standard. Stroški dela, 
ki so za vsakogar zanimivi in mamljivi, pa v knjižnici predstavljajo 75% stroškov vseh 
stroškov dejavnosti, vendar jih po sistemu plačevanja kot ga imamo, nismo sposobni dvigniti 
in uresničiti.  
 
Kot odgovorne osebe v knjižnici me je v resnici sram, ko iz meseca v mesec trepetam za 
plače svojih delavcev.  Po drugi strani pa me preveva ponos, da smo vsi skupaj kljub vsem 
pritiskom tudi v lanskem letu dosegli zelo dobre rezultate: delalo nas je 27; dva delavca sta 
opravila strokovni izpit za bibliotekarja; devet delavcev je opravilo državni izpit iz tujega 
jezika; Vesna Radovanovič je napisala in izdala dve pravljici; romski otroci so se ob 
fotografski delavnici, ki jo je organiziralo švicarsko veleposlaništvo, pri nas dobro počutili; 
postavili smo predsedniško zbirko - če povzamem samo nekaj dogodkov.    
 
V letu 2007 smo imeli ponovno revizijo poslovanja, pregledano je bilo obdobje za leto 2006 in 
tekoče leto. Zato z vso kazensko in materialno odgovornostjo za leto 2007 podpisujem tudi 
izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, pri kateri se sklicujem tudi na opravljeno 
notranjo revizijo in na metodo samo ocenitve. 
 
 
 
 
 
                                                                                 direktorica 
                                                                             Suzana Szabo Pahič 
 
 
 
 
 
Murska Sobota, 29. 2.2008                           
 
 
                                                                     
 
 
 
 
Priloge: 
 
Analitična bruto bilanca knjižnice za leto 2007 
Članstvo, obisk, izposoja po občinah financerkah 
Pregled realizacije financiranja knjižnice po letih 2002- 2007 
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  ČLANSTVO, OBISK, IZPOSOJA PO OB ČINAH FINANCERKAH JANUAR-DECEMBER 2007    
             
             

 Občina PREBIVALSTVO 
člani 
knjižnica 

člani 
BIBLIOBUS 

člani 
skupaj 

%včlanjenosti 
prebival. 

obisk 
knjižnica 

obisk 
bibliobusa 

obisk 
skupaj 

izposojene 
enote   

                       
 MURSKA SOBOTA 20.047 4.540 209 4.749 23,69 68.492 1.389 69.881 291.465   
 KUZMA 1.646 165 85 250 15,19 1.368 661 2.029 6.210   
 BELTINCI 8.545 1.083 311 1.394 16,31 13.228 2.627 15.855 61.062   
 MORAVSKE TOPLICE 6.244 879 316 1.195 19,14 9.976 2.786 12.762 50.248   
 GORNJI PETROVCI 2.299 221 73 294 12,79 2.220 640 2.860 12.938   
 TIŠINA 4.291 600 199 799 18,62 7.199 1.291 8.490 29.703   
 PUCONCI 6.332 792 203 995 15,71 9.263 1.496 10.759 43.791   
 ROGAŠOVCI 3.400 342 151 493 14,50 3.328 1.249 4.577 17.956   
 CANKOVA 2.064 222 15 237 11,48 2.313 134 2.447 8.639   
 GRAD 2.385 202 128 330 13,84 2.199 1.440 3.639 14.503   
 HODOŠ 353 37 38 75 21,25 332 267 599 2.132   
 ŠALOVCI 1.797 139 59 198 11,02 1.556 456 2.012 8.619   
 SKUPAJ 59.403  9.222 1.787 11.009 75,97 121.474 14.436 135.910 547.266   
 občine izven UE M:Sobota 63.995 3.228 254 3.482 24,03 35.134 2.568 37.702 192.305   
 SKUPAJ 123.398  12.450 2.041 14.491 100,00 156.608 17.004 173.612 739.571   
             
 Zgoraj prikazani podatki aktivnega članstva, obiska in izposoje zajemajo samo računalniško obdelane evidence, ne pa tudi tistih   
 informacij, ki jih vodimo ročno.            
 Naslednjo prikazano statistiko vodimo ročno in je povzeta iz poročil zaposlenih:        
 Internet je uporabilo 28.421 obiskovalcev, v zvezi z neposredno knjižnično dejavnostjo nas je obiskalo 365 organiziranih skupin (vrtci, OŠ in srednje šole), 
 5.209 mladih in 1.451 odraslih oseb. Prav tako smo v knjižnici imeli 58 predavanj, 12 literarnih večerov, 60 razstav, 33 priložnostnih razstav. Z ostalimi  
 prireditvami, sestanki, srečanji, zbori je bilo vseh dogodkov 184. Po naši oceni se je teh dogodkov udeležilo čez 7300 ljudi.   
 Ročno vodena evidenca obiska knjižnice kaže 218.862 obiskovalcev. V knjižnici smo v letu 2007 obdelali 17.628 inventarnih enot.   
             
 Murska Sobota, 14.1.2008  Pripravila: Terezija Antolin        
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 Pregled realizacije financiranja knjižnične dejavnosti po občinah financerkah od leta 2002-2007 
              
                           
 število realizacija sit/preb. realizacija sit/preb. realizacija sit/preb. realizacija sit/preb. realizacija sit/preb. realizacija eur/preb. 
 prebivalcev leto leto leto leto leto leto leto leto leto leto leto leto 
                       EUR   
   2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 
                           
BELTINCI 8.545 3.770.257 441 10.000.000 1.170 18.000.000 2.106 18.400.000 2.153 15.859.176 1.856 83.015,12 9,72 
CANKOVA 2.064 854.522 414 1.000.000 484 1.026.800 497 600.000 291 627.074 304 13.904,78 6,74 
GORNJI PETROVCI 2.299 300.000 130 0 0 4.825.912 2.099 350.004 152 0 0 1.250,00 0,54 
GRAD 2.385 855.706 359 850.000 356 2.210.000 927 1.200.000 503 2.000.000 839 5.574,75 2,34 
HODOŠ 353 200.000 567 600.000 1.700 600.000 1.700 450.000 1.275 622.944 1.765 2.660,32 7,54 
KUZMA 1.646 925.324 562 1.736.429 1.055 2.189.180 1.330 1.000.000 608 2.000.000 1.215 8.346,00 5,07 
MORAVSKE 
TOPLICE 6.244 800.000 128 7.256.917 1.162 8.950.000 1.433 12.394.000 1.985 14.137.000 2.264 61.296,00 9,82 
PUCONCI 6.332 3.421.761 540 7.500.000 1.184 7.650.000 1.208 10.000.000 1.579 9.000.000 1.421 56.334,50 8,90 
ROGAŠOVCI 3.400 550.000 162 300.000 88 3.300.000 971 0 0 3.300.000 971 23.494,77 6,91 
ŠALOVCI 1.797 300.000 167 2.250.000 1.252 1.250.000 696 1.000.000 556 1.363.200 759 602,92 0,34 
TIŠINA 4.291 4.100.000 955 4.612.160 1.075 4.000.000 932 8.000.000 1.864 5.958.335 1.389 32.338,00 7,54 
Skupaj=od1do11 39.356 16.077.569 402 36.105.506 866 54.001.892 1.264 53.394.004 997 54.867.729 1.162 288.817,16 5,95 
                            
MO MURSKA 
SOBOTA 20.047 55.194.715 2.753 62.759.313 3.131 91.701.000 4.574 82.874.000 4.134 85.416.000 4.261 448.998,97 22,40 
Skupaj=občine 12+13 59.403   1.578   1.998   2.919   2.565   2.711 737.816,13 14,17 
              
Realizacija vsebuje tudi prejemke, ki so jih občine namenile za nakup knjižničnega gradiva, kar se prikazuje kot investicija.    
V letu 2007 so za nakup knjig občine plačale: Murka Sobota 37.085 EUR, Beltinci 24.000 EUR, Moravske Toplice 3.010 EUR, Rogašovci 1.252 EUR.   
              
              
Murska Sobota,29.2.2008   Pripravila: Suzana Szabo Pahič        
              
              


