ZAPISNIK
12. seje strokovnega sveta Mariborske knjižnice, ki je bila v torek, 24. 2. 2015 (11.00 – 12.
30), v upravi Mariborske knjižnice, Rotovški trg 9, Maribor.
Prisotni: mag. Barbara Kovář, Dragica Turjak, mag. Nina Hriberšek Vuk, Sandra Kurnik
Zupanič
Opravičili sta se: Saša Šega Crnič, dr. Vlasta Stavbar
Denevni red:
1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika 11. dopisne seje;
2. Potrditev Letnega poročila za leto 2014;
3. Pregled in dopolnitev Poslovnika strokovnega sveta Mariborske knjižnice v zvezi z
izrednimi sejami;
4. Razno.

AD 1:
Članice strokovnega sveta so potrdile dnevni red in zapisnik 11. seje.
AD 2:
Direktorica Dragica Turjak je predstavila Letno poročilo za leto 2014. Kot enega glavnih
razlogov zmanjševanja števila članstva je izpostavila uvedbo članarin.
Nino Hriberšek Vuk je zanimalo, ali se v sklopu informacijskega izobraževanja predstavljata
tudi portala dLib in Kamra. Informacijo o tem lahko dobimo pri vodji službe Sandri Jesenek.
Prav tako jo je zanimalo, zakaj je prišlo do spremembe zunanje podobe knjižnice ter kakšni so
rezultati vodenja kakovosti. Direktorica je obrazložila, da smo najprej planirali prenovo
zunanje celostne podobe v povezavi z gradnjo nove osrednje knjižnice, vendar smo se zaradi
priprave projektne dokumentacije za novo spletno stran knjižnice in potrebe po oblikovanju
zunanje podobe novega bibliobusa odločili, da pričnemo postopno prenovo zunanje podobe že
letos. Nova zunanja podoba bo modernejša in bo nagovarjala širši krog uporabnikov.
Direktorica je v zvezi z vodenjem kakovosti pojasnila, da to knjižnico letno stane okrog 2.000
evrov. Gre za poslovno odločitev vodstva knjižnice, ki prinaša pozitivne rezultate. V prid
ohranjanju standarda ISO 9001:2008 je bila tudi Sandra Kurnik Zupanič, ki je povedala, da
kakovost na podoben način vodijo visokošolske ustanove, med njimi tudi UKM, ki bo
evalvacijske mehanizme še nadgrajevala.

Sandra Kurnik Zupanič je podala mnenje glede kadrovske situacije v Mariborski knjižnici.
Zanimalo jo je, kako je knjižnici uspelo ohraniti število zaposlenih glede na slabo finančno
stanje. Dragica Turjak je pojasnila, da je MoM odobrila nadomestilo za delavko, ki je dala
sporazumno odpoved, prav tako je knjižnica pridobila sodelavca iz naslova zaposlovanja
invalidov. Sandra Kurnik Zupanič je primerjala starostno strukturo z UKM. Ta bi lahko bila
sčasoma zaskrbljujoča zaradi morebitnih pogostejših bolniških odsotnosti, kar se v UKM že
dogaja.
Direktorica Dragica Turjak je članice strokovnega sveta seznanila z namero Občine HočeSlivnica, ki namerava zaradi znižanja povprečnine za 2% ukiniti finančno dotacijo za nakup
knjižničnega gradiva, ki je v zadnjih letih znašala 9.500 evrov. Direktorica je županu že
poslala obširno obrazložitev proti tej nameri.
SKLEP 1: Članice strokovnega sveta so se seznanile z Letnim poročilom 2014 in ga soglasno
potrdile.
AD 3:
Sandra Kurnik Zupanič je predlagala, da se v Poslovnik strokovnega sveta vključi člen o
možnosti povračila potnih stroškov za člane strokovnega sveta, če takšen člen obstaja tudi v
Poslovniku sveta knjižnice. Dragica Turjak je pojasnila, da v slednjem te možnosti ni, saj so
bili člani sveta kljub njenemu predlogu proti.
SKLEP 2: Nina Hriberšek Vuk se pozanima, če ima Saša Šega Crnič še težave s povračilom
potnih stroškov oz. kdo te stroške krije. Članice so prav tako sklenile, da dopolnitev besedila
9. člena Poslovnika, ki govori o dopisnih sejah, ni potrebna.
AD 4:
Pod točko razno ni bilo podanega nobenega mnenja.

Zapisala: Nina Hriberšek Vuk
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