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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
13. seje Sveta Mariborske knjižnice, ki je bila v četrtek, 19.01.2010 ob 12.uri, v prostorih
Knjižnice Kamnica, Vrbanska cesta 97.
Prisotni: Gorazd Mazej, Milena Ropoša, dr. Peter Pavel Klasinc, Avgust Heričko, Simona Antolič,
Stanka Vobič, Darja Barber, Zora Lovrec Jagačič, Suzana Slavič, Slavica Rampih.
Odsotnost opravičila: dr. Zdenka Petermanec.
Brez opravičila: Nastja Polajžer, Suzana Kranjc.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje (priloga).
2. Predstavitev novih članov sveta in obravnava predloga sprememb poslovnika o delu sveta
(priloga).
3. Potrditev Delovnega koledarja za 2010 (priloga).
4. Aktualni projekti v knjižnici – akcija ODPRTA KNJIGA.
5. Investicijski načrti – informacije.
6. Razno – ogled knjižnice in kulturnega doma.
Ad 1.
Na zapisnik člani sveta nimajo pripomb in ga po pregledu potrdijo in sprejmejo naslednji
SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 12. seje sveta.
Ad 2
Predsednik predstavi nove člane, predstavnike knjižnice, Darjo Barber, Zoro Lovrec Jagačič in
Suzano Slavič. Nova, nadomestna članica, predstavnica MoM, se seje ni udeležila.
V zvezi s spremembo Odloka o ustanovitvi glede sestave svetov zavodov je bilo potrebno izvesti
volitve predstavnikov zaposlenih, zato je bilo potrebno uskladiti tudi 11. člen Poslovnika Sveta
Mariborske knjižnice. Vsi ostali členi so ostali nespremenjeni. Člani sveta sprejmejo naslednji
SKLEP 2: Potrdi se usklajen predlog Poslovnika Sveta Mariborske knjižnice in začne veljati z
dnem 19.1.2010.
Ad 3.
Predlog Delovnega koledarja za leto 2010, ki so ga člani prejeli v gradivu za sejo soglasno
sprejmejo z naslednjim sklepom:
SKLEP 3: Svet knjižnice potrjuje predloženi Delovni koledar Mariborske knjižnice za leto 2010.
Dr. Peter Pavel Klasinc ob tem opozori na pomembnost obveščanja javnosti o sejah Nacionalnega
sveta za kulturo in Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost ter pozove, da bi se knjižnična stroka
vključila v razpravo Zakonu o slovenskem jeziku ter v aktivnosti za oblikovanje programske
politike RTV Slovenija. Obvestila za javnost in zapisniki sej obeh nacionalnih svetov so objavljeni
na spletni strani Ministrstva za kulturo. Pobudo za aktivnosti pri Zakonu o slovenskem jeziku damo
tudi Društvu bibliotekarjev Maribor in Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.
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Ad 4.
Slavica Rampih poroča o vključitvi Mariborske knjižnice v projekt Rotary cluba Park, Odprta
knjiga – Open book, in sicer v akcijo zbiranja knjig za slovenski knjižnici v Clevelandu in Chicagu.
Akcija je zelo široko zastavljena in medijsko podprta, saj vključuje še vrsto drugih aktivnosti v
povezovanju Slovenije z rojaki v Ameriki, pa tudi ureditev spominske poti Leona Štuklja v
mariborskem parku. Akcija bo zaključena konec aprila s svečano predajo knjig v Ameriki in
obiskom slovenske delegacije tam. Naloga Mariborske knjižnice je zbiranje, sortiranje in priprava
knjig za transport ter priprava ustreznih evidenc.
SKLEP 4: Člani sveta podpirajo sodelovanje knjižnice v projektu Odprta knjiga.
Ad 5
Slavica Rampih poroča o poteku priprav na investicijo na Rotovškem trgu ter obvesti člane
predvsem o tem, da so aktivnosti zašle v slepo ulico. Zadolženi za projekt na MoM se ne odzivajo
na pobude in niso izpeljali načrtovanega naročila za gradbeno dokumentacijo. V tem trenutku ni še
niti DIIP, čeprav je bil že konec septembra 2009 zanj zagotovljen denar v rebalansu proračuna.
Takrat je bil tudi sklenjen dogovor, da knjižnica začne z iskanjem ustreznega prostora za upravo in
nadomestne prostore za čas prenove Rotovža, MoM pa bo preko Stanovanjskega sklada začela s
postopki za odkup oziroma nadomestna stanovanja na lokaciji Rotovški trg 2 in Rotovški trg 6.
Knjižnica je v tem času našla nekaj prostorov, ki bi bili ustrezni tako za rešitev začasne lokacije kot
za preselitev uprave in obdelave gradiva. Iz medijev smo bili seznanjeni, da je bila celo možnost
vključitve investicije v državni proračun, vendar to ni bilo mogoče, ker MoM ni pripravila
dokumentacije.
Dejstvo je, da Mariborska knjižnica v obstoječih prostorih na 290 m2 izposoje in pri dnevnem
obisku 1200 obiskovalcev ne more več varno in nemoteno poslovati. Ogroženi so tako obiskovalci
kot zaposleni, saj ni varnih evakuacijskih poti v primeru nesreče ali požara, ni prostora za urejeno
postavitev gradiva, ni prostora za gibanje v prostoru, sanitarij. Doslej smo nekako zmogli tudi z
mislijo na dogledno rešitev problema. Če projekt ne bo realiziran do EPK v 2012, kakor z nenehnim
odmikanjem realizacije kaže, bomo prisiljeni obvestiti inšpekcijske službe in pričakujemo, da bodo
knjižnico zaradi neprimernih razmer zaprli.
SKLEP 6: Člani Sveta knjižnice podpirajo prizadevanja vodstva knjižnice in njihove aktivnosti.
Predsednik, g. Mazej, se skupaj z direktorico in pomočnico udeleži sestanka pri županu dne
21.1.2009 in mu predstavi tudi podporo sveta v prizadevanjih za uresničitev investicije. V primeru,
če se stvari ne bodo premaknile, skliče izredno sejo sveta in obvesti medije, nato inšpekcijske
službe.
Ad 6
Pod točko razno so člani sveta obravnavali še problematiko financiranja OOK-jev. Ministrstvo za
kulturo je prijavljeni program Mariborske knjižnice ocenilo s 56 točkami (od 60 možnih), kar
pomeni, da ji pripada 90 % zaprošenih upravičenih sredstev. V znesku to pomeni 85.168 EUR.
SKLEP 7: Člani Sveta knjižnice se strinjajo, da knjižnica sorazmerno z nižjim dotokom sredstev za
OOK zmanjša in uskladi program dela za naloge osrednje območne knjižnice.
Člani sveta so si ogledali novo knjižnico v Kamnici in kulturni dom.
Seja je bila zaključena ob 15. uri.
Zapisali:
Slavica Rampih in Dragica Turjak

Predsednik sveta Mariborske knjižnice:
Gorazd Mazej, l. r.

