Mariborska knjižnica

Rotovški trg 2, 2000 Maribor – SI
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si

ZAPISNIK
8. redne seje sveta Mariborske knjižnice v četrtek, 13.12.2012, ob 11.00 uri, v upravi Mariborske
knjižnice, Rotovški trg 2, Maribor.
Prisotni člani sveta Mariborske knjižnice:
Dragica Turjak, direktorica knjižnice
člani sveta knjižnice:
Mestna občina Maribor: Gorazd Mazej, Andrej Šauperl;
Občina Duplek: Mihaela Cvetko;
Mariborska knjižnica: Semir Atić, Zora Lovrec Jagačič, Suzana Slavič;
Seje se nista udeležila predstavnika MOM Janko Heričko in Liviana Borko. Odsotnost so opravičili
Simona Antolič (občina Rače-Fram), Irma Bračko (občina Hoče-Slivnica), dr. Zdenka Petermanec
(občina Miklavž na Dravskem polju) in Stanka Vobič (občina Starše).
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika 7. redne seje sveta Mariborske knjižnice (priloga).
2. Seznanitev s predlogom Programa dela za leto 2013 (izvleček, priloga).
3. Predlog načina uvedbe članarin (priloga).
4. Sprememba cenika (priloga).
5. Razno.
Člani sveta sprejmejo in potrdijo predlagani dnevni red.

K 1. točki
Po pregledu sklepov zapisnika 7. redne seje sveta Mariborske knjižnice predsednik sveta g. Mazej
in predstavnica občine Duplek ga. Mihaela Cvetko podata mnenje k 4. točki zapisnika. Predstavitev
domoznanskih projektov v knjižnici Duplek je bila izjemno uspešna in zelo dobro sprejeta med
uporabniki knjižnice in vodstvom občine Duplek. V občini Duplek se bodo trudili in poskušali
ohraniti dejavnost v trenutnem obsegu.
1. SKLEP: Svet knjižnice potrdi zapisnik 7. redne seje sveta knjižnice z dne 20.9.2012.

K 2. točki
Direktorica predstavi vsebinski in finančni del programa dela za leto 2013. Celoten program se bo
predvidoma obravnaval v februarju 2013, ko bodo financerji podali višino predvidenih zneskov.
Direktorica izpostavi glavne cilje dela, ki jih s programom želimo doseči – predvsem ohraniti mrežo
knjižnic in število zaposlenih. Novost v letu 2013 je uvedba članarin, kar je skladno s 6. sklepom 5.
redne seje sveta. Investicije so trenutno zadržane, v občini Selnica ob Dravi pa se v letu 2014 obeta
nova enota. Kljub zmanjšanim dotacijam bo knjižnica z varčevanjem uspela leto 2012 zaključiti
pozitivno. Po predstaviti delovnega koledarja za leto 2013 člani sveta soglasno sprejmejo sklep:
2. SKLEP: Člani sveta Mariborske knjižnice soglasno potrdijo program dela za leto 2013 in delovni
koledar za leto 2013.
K 3. točki
Direktorica predstavi predloga članarine v Mariborski knjižnici. Osnovno vodilo pri uvedbi
članarine je ohraniti število članov in seveda pridobiti kar največ sredstev, s katerimi bi lahko
pokrili izpade prihodkov s strani financerjev. Pri razpravi so člani izpostavili svojo podporo k
uvedbi članarine in se opredelili do posameznih kategorij uporabnikov. Kljub prvotnemu
razmišljanju o uvedbi t. i. družinske izkaznice, se je slednje izkazalo, zaradi sistemskih rešitev
programa COBISS, težje izvedljivo. Člani sveta predlagajo, da se članarina uvede čimprej,
predlagajo 1.2.2013.
3. SKLEP: Člani sveta so soglasno sprejeli sklep o začetnem datumu zaračunavanja članarine in o
višini članarine:
Mariborska knjižnica uvede članarino s 1.2.2013, v naslednji višini:
ODRASLI
ŠTUDENTJE IN UPOKOJENCI
INVALIDI IN DIJAKI DO KONCA SREDNJE ŠOLE
OTROCI IN MLADINA DO 18 LET
GOSPODARSKE IN NEGOSPODARSKE DRUŽBE

13 EUR
10 EUR
BREZPLAČNO
BREZPLAČNO
25 EUR

K 4. točki
V ceniku storitev Mariborske knjižnice se pod točko 12. doda alineja – prodaja stenskega koledarja,
ki ga je izdala Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Koledar je opremljen z nagrajenimi
fotografijami natečaja »Knjižničar v akciji«. Cena koledarja je 5 EUR z DDV.
Knjižnica organizira izposojo premičnih zbirk, ob tem pa nastajajo potni stroški, ki ji do sedaj ni
bilo mogoče zaračunavati. Predlagamo, da se v cenik doda nova točka 21 – prevoz premičnih zbirk.
Potni stroški se zaračunajo po veljavni kilometrini.
Predlagamo spremembo pri zaračunavanju članske izkaznice, saj smo do sedaj zaračunavali
izkaznico po ceni 2,10 oz. 4,20 (zaradi avtomatske pretvorbe tolarskega tečaja v EUR). Nova cena
izkaznice je 2,00 EUR, ne glede na to ali je izkaznica poškodovana, izgubljena ali pa želi bralec
menjavo iz katerega drugega vzroka. Člani so soglasno sprejeli naslednji sklep:
4. SKLEP: Člani sveta soglasno potrdijo predlog spremembe cenika, ki stopi v veljavo od
14.12.2012.

K 5. točki
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 12.30 uri.

Zapisala:
Andreja Kos

Predsednik sveta knjižnice:
Gorazd Mazej

