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ZAPISNIK

4. redne seje sveta Mariborske knjižnice (v nadaljnjem besedilu knjižnica), ki je bila v četrtek,
17.11.2011, ob 12. 00 uri, v upravi Mariborske knjižnice, Rotovški trg 2, Maribor.
Prisotni:
Dragica Turjak, direktorica knjižnice; Fredi Sirk, predsednik sindikata Glosa Mariborske
knjižnice; Boža Smogavec, vodja službe.
člani sveta knjižnice:
Mestna občina Maribor: Janko Heričko, Gorazd Mazej;
Občina Duplek: Milena Ropoša;
Občina Hoče Slivnica: Irma Bračko;
Občina Starše: Stanka Vobič;
Mariborska knjižnica: Semir Atić, Zora Lovrec Jagačič, Suzana Slavič.
Opravičeno so manjkali: članica Mestne občine Maribor, Liviana Borko, članica Občine RačeFram, Simona Antolič in članica Občine Miklavž na Dravskem polju, dr. Zdenka Petermanec.
Seje se ni udeležil predstavnik Mestne občine Maribor, Andrej Šauperl.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne in 3. dopisne seje (priloga).
2. Problematika financiranja knjižnične dejavnosti, predlog uvedbe članarin (priloga).
3. Informacije o pridobivanju gradbenega dovoljenja za osrednjo knjižnico.
4. Seznanitev s predlogom programa dela za leto 2012 (gradivo že posredovano).
5. Razno.
Člani sveta se strinjajo s predlaganim dnevnim redom.
K 1. točki
Zapisnik 3. dopisne seje sveta knjižnice, 10.10.2011, se dopolni: Stanka Vobič, članica občine
Starše je sodelovala pri glasovanju za sprejetje sklepa o imenovanju mediatorja, pri zapletu
pridobivanja gradbenega dovoljenja, za 1. fazo investicije osrednje knjižnice na Rotovžu. Stanka
Vobič je glasovala ZA predlagani sklep.

Z navedeno dopolnitvijo člani sprejmejo

1. SKLEP: Svet knjižnice potrdi zapisnik 2. redne in 3. dopisne seje sveta knjižnice.
K 2. točki
Dragica Turjak predstavi razloge, na podlagi katerih se knjižnica zavzema za uvedbo članarin, s
predvidenim datumom 1.6.2012. Člani sveta so pisno obrazložitev uvedbe članarin prejeli z
vabilom.
Člane seznani tudi s problemom likvidnosti, ki je v zadnjem letu vse bolj pereč problem, saj
nekateri financerji kljub sklenjenim pogodbam ne zagotavljajo rednih nakazil sredstev. Knjižnica
se bo v skrajnem primeru prisiljena zadolževati s kratkoročnimi krediti, če se stanje ne bo
izboljšalo.
Razprava:
1. Milena Ropoša (Občina Duplek) pove, da ima Občina Duplek pozitiven odnos do knjižnične
dejavnosti, vendar se je v preteklih letih zadolžila za financiranje številnih evropskih projektov in
s tem zašla v likvidnostne težave. Zaradi tega danes ne morejo pokrivati vseh stroškov dejavnosti
na področju knjižničarstva, šolstva, predšolske vzgoje,.., ki bi jih po predpisih morali. Likvidnost
občine je zelo slaba. Prisiljeni so znižati financiranje nekaterih, po njihovem mnenju, ne najbolj
nujnih izdatkov. Za knjižnico so zato zmanjšali sredstva za nabavo knjižničnega gradiva in tudi
materialne stroške. Je za uvedbo članarin.
2. Irma Bračko (Občina Hoče-Slivnica) pove, da izdatkov za delovanje knjižnične dejavnosti v
njihovi občini niso zmanjšali, razen sredstev za nabavo knjižničnega gradiva. Tudi v Občini
Hoče-Slivnica imajo likvidnostne težave in so prisiljeni stroške znižati, zato so se odločili za
zmanjšanje sredstev za knjižnično gradivo.
Predlaga, da knjižnica pripravi dodatno analizo, kaj bi uvedba članarine pomenila za člane v
Knjižnici Hoče oziroma Občini Hoče-Slivnica.
3. Gorazd Mazej (Mestna občina Maribor) opozori, da je Mariborska knjižnica v primerjavi z
ostalimi knjižnicami v Sloveniji v nezavidljivem položaju, tako prostorsko kot glede financiranja.
Zaveda se, da je kriza splošna in bo potrebno varčevanje in zniževanje vseh stroškov. Podpira
uvedbo članarin.
4. Stanka Vobič (Občina Starše) opozori, da je mnenje Dragice Turjak, ki ga je izrekla v uvodu 2.
točke dnevnega reda (halo efekt) opravičljivo. Tudi Občina Starše ima težave pri poslovanju, pa
kljub temu svoje obveznosti do knjižnice korektno pokriva. Knjižnično gradivo financira v 100
% višini. Ne podpira uvedbe članarin.
5. Semir Atić meni, da je prav, da občine svoje obveznosti do knjižnice pokrivajo in občanom
omogočijo dostop do aktualnega knjižničnega gradiva. Uvedba članarin mora biti na ravni
celotne mreže knjižnice, ne v posameznih občinskih okoljih. Sredstva občin, ki jih namenjajo
financiranju knjižnične dejavnosti, se zaradi uvedbe članarin ne smejo znižati.
Člani po razpravi menijo, da so se na seji seznanili s problemom uvedbe članarin, pred
dokončnim odločanjem o uvedbi članarin pa sprejmejo:

2. SKLEP: Knjižnica pripravi dodatno analizo članarin, iz katere bo razvidno, kaj uvedba
pomeni v posamezni občini. Svet se na tej podlagi, predvidoma v začetku januarja 2012, ponovno
sestane in odloči o dodatnih aktivnostih in ukrepih.

3. SKLEP: Svet knjižnice bo o morebitnem najemu kratkoročnega kredita odločal konkretno ob
nastali skrajni situaciji, na podlagi konkretno pripravljenih podatkov.
Direktorica prosi svet za sprejetje sklepa, na podlagi katerega bi uporabnike knjižnice v
posameznih okoljih, na primeren način obvestili, da občine zagotavljajo premalo sredstev za
nakup knjižničnega gradiva, in da zaradi tega do konca leta 2011 v enoti ne bo več novitet.
Svet sprejme naslednji
4. SKLEP: Zaenkrat ne dajemo obvestil v enote. Izposojevalec v enoti bralcem v primeru
vprašanj, zakaj ni novosti, pojasni, da občina ne zagotavlja dovolj sredstev za nakup knjižničnega
gradiva, zato novitet trenutno ni na voljo.
K 3. točki
Dragica Turjak poda informacije v zvezi z zapleti pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za
1.fazo gradnje osrednje knjižnice. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 20. oktobra, ena pritožba je
že bila podana. Ministrstvo za kulturo je sredstva za gradnjo rezerviralo do konca decembra
2011, financiranje pa bi se zamaknilo v leto 2012 in 2013.
Pripravljena je dokumentacija za pridobitev soglasja za 2. fazo gradnje osrednje knjižnice, ki bo
vloženo v naslednjih dneh, čeprav nima pomena, dokler ni pravnomočno rešeno dovoljenje za 1.
gradbeno fazo.
Izpostavi problem prostorske stiske v osrednji knjižnici. Če do gradnje v doglednem času ne bo
prišlo, bo potrebno problem reševati z drugimi ukrepi. Vse rešitve pa so seveda pogojene s
finančnimi sredstvi.
K 4. točki
Člani sveta so sredi oktobra prejeli program dela knjižnice, za leto 2012. Ga. Turjak pove, da je
pripravljen v realnih okvirjih, tako kot vsako leto, na osnovi minimalnih zahtev Pravilnika o
splošnih pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe, posredovan vsem financerjem,
in ga bo potrebno s financerji dokončno usklediti. Po sprejetju občinskih proračunov in podpisu
pogodb bo svet ponovno obravnaval in potrjeval program dela za leto 2012.
K 5. točki
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.
Zapisala:
Boža Smogavec

Predsednik sveta knjižnice:
Gorazd Mazej, l.r.

