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ZAPISNIK
16. redne seje sveta Mariborske knjižnice, ki je bila v torek, 15.6.2010, ob 12.uri, v prostorih
uprave Mariborske knjižnice, Rotovški trg 2, Maribor.
Prisotni: Gorazd Mazej, predsednik sveta knjižnice; člani sveta: Simona Antolič, Avgust
Heričko, dr. Zdenka Petermanec, Milena Ropoša, Zora Lovrec Jagačič, Suzana Slavič;
Dragica Turjak, direktorica; Marija Bolte.
Opravičeno odsotni: Darja Barber, dr. Peter Pavel Klasinc, Suzana Kranjc;
Odsotni brez opravičila: Nastja Polajžer, Stanka Vobič.

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje.
2. Odpiranje prijav na razpisano prosto delovno mesto direktorja Mariborske knjižnice,
ugotavljanje razpisnih pogojev in predlog kandidata za direktorja.
3. Razno.
1. SKLEP: Člani sveta knjižnice potrjujejo predlagani dnevni red.
K 1. točki
.
K zapisniku zadnje seje sveta knjižnice (priloga):
Med neopravičeno odsotnimi člani sveta je zapisana tudi Suzana Kranjc. Opravičila pri
dokumentaciji, kjer se zbira gradivo za seje sveta, ni bilo, so pa z Občinske uprave Občine
Hoče - Slivnica sporočili, da je bilo opravičilo poslano po elektronski pošti na knjižnični
naslov. Zato s popravkom uvrstimo članico sveta med opravičeno odsotne.
2. SKLEP: Svet knjižnice potrdi zapisnik 15. redne seje z dne 20.5.2010.
K 2. točki
Postopek o imenovanju direktorja Mariborske knjižnice teče po določilih Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2005,
16/2006 in 17/2009). Predsednik sveta osveži določbe 17., 18., 19. in 20. člena Odloka, v
katerih so določeni razpisni pogoji in postopek imenovanja.

Gorazd Mazej povzame dosedanje aktivnosti v zvezi z imenovanjem direktorja knjižnice.
Tudi v rokovniku za postopek imenovanja direktorja knjižnice, ki so ga prejeli člani sveta, so
razvidne dosedanje in prihodnje aktivnosti v zvezi z imenovanjem.
Svet knjižnice je 20.5.2010 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta direktorja
Mariborske knjižnice (18. člen Odloka). Sedanji direktorici knjižnice Dragici Turjak poteče
mandat 30.11.2010. Razpis je bil glede na določila Odloka objavljen v Večeru in na spletni
strani knjižnice, dne 24.5.2010. Pogoji v razpisu so bili iz 17. člena Odloka.
V razpisnem roku sta prispeli dve vlogi, ki se na tej seji sveta odpreta.
Vlogi sta dali:
1. Sabina Fras Popović, delavka knjižnice, zaposlena na delovnem mestu vodje oddelka
za knjižnično mrežo, in
2. Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice.

Pri pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev obeh kandidatk je bilo ugotovljeno, da Sabina
Fras Popović ni predložila verodostojne listine, s katero bi dokazovala aktivno znanje vsaj
enega svetovnega jezika, zaradi česar svet šteje njeno vlogo kot nepopolno.
Glede kandidatke Dragice Turjak Gorazd Mazej pove, da člani sveta skozi letna poročila in
programe dela že leta spremljajo njeno delo, ki izkazuje visoko strokovnost in zavzetost.
Poudari njena prizadevanja v investicijskem projektu na Rotovškem trgu in vključitev v
projekt EPK leta 2012.
Dr. Zdenka Petermanec pove, da podpira kandidata, ki bo uresničeval vizijo in poslanstvo
splošno izobraževalnih knjižnic.
Simona Antolič poudari, da podpira dosedanjo direktorico, zaradi dolgoletnih dobrih referenc.
O knjižnici v občini Rače - Fram ni bilo nikoli izpostavljenega nič negativnega, pozitivnih
stvari pa veliko
Mnenju se pridružuje tudi Milena Ropoša.
Dr. Zdenka Petermanec zapusti sejo, od tega trenutka dalje svet ni več sklepčen.
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korespondenčne seje sveta knjižnice, v petek, 18.6.2010, ob 13. uri.
V zvezi s postopkom izbire kandidata za direktorja Mariborske knjižnice je bila sklicana
korespondenčna seja o glasovanju, ali naj kandidatka Sabina Fras Popović dopolni svojo
vlogo z manjkajočo verodostojno listino o aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika, v
skladu z zakonodajo.
V roku, do petka, 18.6.2010, do 13. ure, je po elektronski pošti prispelo 7 odgovorov (priloga
k zapisniku). 6 glasov je bilo za, 1 proti. Sprejet je bil
SKLEP: Svet knjižnice soglaša, da Sabina Fras Popović v kandidaturi za imenovanje
direktorja Mariborske knjižnice dopolni svojo vlogo z manjkajočo verodostojno listino o
aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika, v skladu z zakonodajo. Vlogo dopolni do seje
sveta knjižnice, do četrtka, 24.6.2010, do 9.ure.
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nadaljevalne, 16. redne seje sveta Mariborske knjižnice, ki je bila 15.6.2010 prekinjena
zaradi nesklepčnosti, v četrtek, 24.6.2010, ob 9. uri, v prostorih uprave Mariborske knjižnice,
Rotovški trg 2, Maribor.
Prisotni: Gorazd Mazej, predsednik sveta knjižnice; člani sveta: Avgust Heričko, dr. Zdenka
Petermanec, Milena Ropoša, Darja Barber, Zora Lovrec Jagačič, Suzana Slavič; Marija Bolte.
Opravičeno odsoten: dr. Peter Pavel Klasinc;
Odsotni brez opravičila: Suzana Kranjc, Nastja Polajžer, Stanka Vobič.
Simona Antolič je zaradi zmote v uri začetka seje sveta knjižnice prišla ob 9.55. Ob
navzočnosti Gorazda Mazeja in Marije Bolte je po danih informacijah o dogajanju na seji
sveta želela, da se upošteva njen glas pri sprejetju sklepov.
16. redna seja, dne 15.6.2010, je bila zaradi nesklepčnosti sredi seje prekinjena. Zatem je bila
na pobudo predsednika sveta knjižnice Gorazda Mazeja sklicana korespondenčna seja, katere
namen je bil, na razpis za direktorja Mariborske knjižnice prijavljeni kandidatki Sabini Fras
Popović omogočiti, da svojo vlogo dopolni z manjkajočo verodostojno listino o aktivnem
znanju enega svetovnega jezika.
Dopolnitev k zapisniku korespondenčne seje z dne 18.6.2010:
V ponedeljek, 21.6.2010 je zaradi odsotnosti v dneh glasovanja oddal še 1 član sveta svoj glas
(proti; priloga k zapisniku). Skupaj je torej prispelo 8 odgovorov: 6 jih je bilo za dopolnitev
vloge Sabine Fras Popović, 2 sta bila proti.
Sabina Fras Popović je 21.6.2010 prejela poziv sveta, da do 24.6.2010 svojo vlogo dopolni.
Hkrati z vabilom k nadaljevanju prekinjene 16. redne seje so člani sveta prejeli vlogi s
prilogami obeh na razpis prijavljenih kandidatk: Sabine Fras Popović in Dragice Turjak.
Sabina Fras Popović je v predpisanem roku predložila svetu zapečateno kuverto, ki se na tej
seji odpre.
Pred odprtjem dopolnitve vloge Gorazd Mazej obrazloži članom sveta, da sta bila zaradi
pridobitve razlage, kaj velja za verodostojno listino, s katero se izkazuje aktivno znanje
svetovnega jezika, z Avgustom Heričkom na MoM, pri gospe Mihalenko (Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja), kjer sta dobila pojasnilo, da ima značaj javne
listine samo diploma iz tujega jezika ali potrdilo Državnega izpitnega centra Republike
Slovenije o aktivnem znanju svetovnega jezika, oziroma ustanove, ki je pooblaščena za
izdajanje takih potrdil. Če npr. nekdo na neki fakulteti opravi izpit iz tujega jezika in želi
dobiti potrdilo fakultete, da aktivno obvlada tuj jezik, mora fakulteta za priznanje aktivnega

znanja tujega jezika vso dokumentacijo predložiti Državnemu izpitnemu centru in šele ta izda
ustrezno verodostojno javno listino. Določila o javni listini so zapisana v Zakonu o
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/2006), ki je po izjavi gospe Mihalenko glede
priznavanja razpisnih pogojev (aktivno znanje tujega jezika) odpravil neenotno ravnanje v
postopkih imenovanja poslovodnih oseb. Podobna razlaga je bila dana tudi s strani Državnega
izpitnega centra Republike Slovenije, od gospe Suzane Bitenc Peharc, ki utemeljuje takšno
zakonsko ureditev z razlogom, da se odpravijo različni kriteriji glede priznanja znanja tujih
jezikov v državi.
Gorazd Mazej po pregledu dopolnilne dokumentacije Sabine Fras Popović ugotovi, da le-ta ne
ustreza zakonskim zahtevam. Kandidatka je predložila overjeno fotokopijo indeksa Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani in overjeno fotokopijo zapisnika o opravljenih izpitih iz tujih
jezikov na strokovnem izpitu za kvalifikacijo bibliotekar pri NUK, Ljubljana. Po mnenju
večine članov sveta knjižnice se takšni dokazi lahko upoštevajo pri prijavah na objavljena
delovna mesta, vsekakor pa to ni v skladu z zakonom v razpisnem postopku za imenovanje
direktorja.
Avgust Heričko o vlogi Sabine Fras Popović izjavi, da ima kandidatka v programu, ki ga je
predložila, dobre ideje.
Gorazd Mazej: Kandidatka Dragica Turjak izpolnjuje vse formalne pogoje. Knjižnico je
uspešno vodila devetnajst let. Širok in uspešen obseg njenega dela znotraj in zunaj ustanove je
dobro poznan članom sveta. V svojem programu razvoja Mariborske knjižnice je pokazala
vizijo, ki je realna in sledi tokovom razvoja v sodobnem informacijskem svetu. Svet knjižnice
z večino glasov prisotnih članov sprejme
1. SKLEP:

Svet knjižnice predlaga za direktorico Mariborske knjižnice v naslednjem
petletnem mandatnem obdobju, predvidoma od 1.12.2010, Dragico Turjak.

V skladu z določili 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica
(Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2005, 16/2006 in 17/2009) mora svet knjižnice pred
imenovanjem direktorja knjižnice pridobiti soglasja občin ustanoviteljic, mnenja občin, ki so
na knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje dejavnosti knjižničarstva, mnenje strokovnega
sveta knjižnice in mnenje strokovnih delavcev knjižnice o predlaganem kandidatu.
Vsem dvanajstim občinam, v katerih Mariborska knjižnica deluje, in strokovnemu svetu
knjižnice pošljemo poziv za podajo soglasja oziroma mnenja, za mnenje strokovnih delavcev
knjižnice pa svet sprejme
2. SKLEP: Svet knjižnice na podlagi določil 29. člena prej citiranega Odloka razpisuje
tajno glasovanje strokovnih delavcev knjižnice o mnenju glede imenovanja
predlaganega kandidata za direktorja knjižnice.
Glasovanje bo potekalo v tajništvu knjižnice, Rotovški trg 2, Maribor, v četrtek,
16.9.2010 od 7. do 15 ure.
Glasovanje izvede tričlanska komisija v sestavi: Marija Bolte, Nataša Kaloh in
Alenka Črnič.

K 3. točki
Zora Lovrec Jagačič vpraša, zakaj se na Rotovškem trgu za prostore, ki jih ima v upravljanju
MOM in ki naj bi pripadali prenovljeni knjižnici, sklepajo najemne pogodbe (Filozofska
fakulteta). Milena Ropoša pove, da se gradbena dokumentacija za knjižnico še pripravlja,
sredstva še niso zagotovljena, gradbena dela se eno leto zagotovo še ne bodo začela, in
verjetno zato želi občina v tem času prostore gospodarno izkoristiti. Avgust Heričko pa na to
odgovori, naj zadevo preveri direktorica.
Zaključeno ob 9.50.
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17. redne seje sveta Mariborske knjižnice, ki je bila v četrtek, 7.10.2010, ob 10. uri, v
prostorih uprave Mariborske knjižnice, Rotovški trg 2, Maribor.
Prisotni: Gorazd Mazej, predsednik sveta knjižnice; člani sveta: Simona Antolič, Avgust
Heričko, Suzana Kranjc, dr. Zdenka Petermanec, Milena Ropoša, Stanka Vobič, Darja Barber,
Zora Lovrec Jagačič, Suzana Slavič; Fredi Sirk, sindikalni zaupnik; Dragica Turjak,
direktorica, pri prvih štirih točkah dnevnega reda; Marija Bolte.
Povabljeni strokovnjak pri točki informacija o prenovi knjižnice na Rotovškem trgu: Emanuel
Čerček, svetovalec župana MOM za investicije.
Opravičeno odsoten: dr. Peter Pavel Klasinc.
Odsotna brez opravičila: Nastja Polajžer.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje in korespondenčne seje.
Informacija o predlogu programu dela za leto 2011.
Informacija o prenovi knjižnice na Rotovškem trgu.
Potrditev predloga pravilnika o reviji Otrok in knjiga in imenovanje članov uredniškega
odbora.
5. Imenovanje direktorja Mariborske knjižnice.
6. Začetek postopka za imenovanje novih članov sveta knjižnice in strokovnega sveta
knjižnice.
7. Razno.
1. SKLEP: Člani sveta potrjujejo predlagani dnevni red.
K 1. točki
Člani sveta so prejeli dva zapisnika 16. seje in zapisnik korespondenčne seje. Pripomb ni bilo.
2. SKLEP: Svet knjižnice potrdi zapisnika 16. redne seje z dne 15.6.2010 in 24.6.2010 ter
zapisnik korespondenčne seje z dne 18.6.2010.
K 2. točki
Člani sveta so prejeli predlog programa dela Mariborske knjižnice za leto 2011 (priloga).
Manjkata še program Osrednje območne knjižnice, ker Ministrstvo za kulturo še ni razpisalo

tega področja dela, in program Evropske prestolnice kulture, kar bomo sproti dopolnjevali.
Odvisno od zakonodaje pa so možne tudi spremembe na področju plač.
Dragica Turjak predstavi uvodni del programa. V točki 3 so naštete prioritete Mariborske
knjižnice za 2011, v 4. točki so podrobno predstavljena izhodišča za planiranje finančnih
sredstev za 2011, v 5. točki aktivnosti za realizacijo letnih ciljev, v 6. točki delovni koledar za
2011, v prilogah pa finančni načrt za 2011, program investicij, investicijskega vzdrževanja in
nakupa opreme. Gradivo bo poslano vsem občinam.
3. SKLEP: Svet knjižnice je seznanjen s predlogom programa dela za leto 2011.
K 3. točki
Člani sveta so na zadnji seji predlagali, da bi jim bilo predstavljeno aktualno dogajanje
prenove Rotovškega trga. Dragica Turjak je zato na sejo povabila strokovnjaka za to področje
Emanuela Čerčka, svetovalca župana MoM za investicije.
Emanuel Čerček pove, da je spomladi tega leta prišlo do pravno formalnih možnosti za
začetek prenove. Podpisana je bila pogodba s projektanti. Izvedene so bile raziskave, ki še
niso zaključene. Prostorsko je večina namenjena dejavnosti knjižnice, nerešeni pa ostajajo
prostori za nabavo in obdelavo gradiva in upravo. Mogoče bo možno najti rešitev znotraj
Rotovškega trga, kar bi bilo po mnenju Dragice Turjak najboljša rešitev. Prav tako še ni
znano, kje bodo nadomestni prostori med prenovo. Podpisana je idejno projektna
dokumentacija. Sredstev je zagotovljenih dovolj, le postopkovno je zadeva zapletena.
Predvideno je, da naj bi z gradbenimi deli začeli spomladi 2011. Neuradno stališče je, naj bi
del prostorov knjižnice začasno preselili v Gosposko ulico. Ker je gradbišče zelo občutljivo,
to ne bo hitra gradnja. Pravno formalno gledano je vse urejeno. V proračunu MoM so sredstva
predvidena, verjetno tudi v proračunu Ministrstva za kulturo. Evropskih sredstev za ta projekt
ne bo.
Dragica Turjak pove, da potekajo tudi znotraj knjižnice v zvezi s tem intenzivne priprave.
Skupina knjižničnih delavcev si je na Dunaju ogledala podoben transportni in sortirni sistem
ter varovanje gradiva, kot bo pri nas. Potekajo že priprave glede združevanja lokacij, fondov,
članov knjižnice. O finančnih sredstev še doda, da je neuradno zvedela, da naj bi bila prenova
knjižnice uvrščena v državni proračun.
Suzana Kranjc vpraša, ali bo prenova bremenila druge občine in kako bo s stroški vzdrževanja
tako velike knjižnice. Emanuel Čerček odgovori, da bo prenova osrednje knjižnice bremenila
predvsem proračun MoM oziroma, če se bo Ministrstvo za kulturo vključilo v to, tudi državni
proračun. Glede stroškov vzdrževanja pa pove, da je zdaj podpisana gradbena pogodba, ki
ima dodatni del, ki bo dodelan potem, ko bo investicija zaživela. Vsekakor bodo stroški
vzdrževanja bistveno višji. Dragica Turjak dopolni, da bo to vprašanje nadaljevanja prenove
in da so veliko vprašanje tudi kadri.
Na vprašanje Milene Ropoša, zakaj smo s 300 m² prešli na 6000 m², Dragica Turjak odgovori,
da bi po standardih morali imeti 12000 m². Knjižnica v Slovenski Bistrici ima npr. 2000, v
Celju 4000 m². Sedanjih 300 m² pomeni nemogoče in zelo neustrezne prostore.
Suzana Kranjc vpraša, kako je s parkirnimi prostori. Emanuel Čerček odgovori, da so tudi
zanje zagotovljena sredstva, vključeni pa naj bi bili v širše okolje.

Gorazd Mazej predlaga, da bi na naslednjo sejo sveta povabili strokovnjaka, ki bi predstavil
projektno dokumentacijo.
4. SKLEP: Svet knjižnice je seznanjen z aktualnimi dogodki prenove knjižnice na Rotovškem
trgu.
K 4. točki
Člani sveta so prejeli predlog pravilnika o reviji Otrok in knjiga in predlog članov
uredniškega odbora revije (prilogi).
Dragica Turjak poda kronološki razvoj revije. Najprej je kot zbornik, nato pa kot strokovna
revija za področje mladinske književnosti izhajala neprekinjeno od leta 1971 do danes. Revijo
so ustanovili Festival Kurirček, Mariborska knjižnica in Pedagoška akademija v Mariboru. Ti
so bili vsa leta tudi sozaložniki in soizdajatelji revije. Zaradi spremenjene zakonodaje so se
soustanovitelji in izdajatelji revije statusno spremenili in začele so se težave z izdajanjem
revije, predvsem glede financ. Zato je založniške in kasneje še izdajateljske naloge prevzela
Mariborska knjižnica. Pri MoM smo dobili soglasje za zaposlitev ½ urednika, Mariborska
knjižnica pa je uredila organizacijo delovanja revije znotraj knjižnice.
Zakon o medijih določa obvezo, da mora imeti izdajatelj revije pravilnik.
.
Revija je imela prej uredniški svet, zdaj pa naj bi njegove naloge opravljal svet knjižnice. Svet
knjižnice med drugim imenuje tudi uredniški odbor, ki je glavni strokovni organ revije.
5. SKLEP: Svet knjižnice potrjuje predlog Pravilnika o izdajanju revije Otrok in knjiga.
6. SKLEP: Svet knjižnice potrjuje člane uredniškega odbora revije revije Otrok in knjiga v
sestavi:
dr. Blanka Bošnjak (Filozofska fakulteta v Mariboru),
dr. Meta Grosman (Filozofska fakulteta v Ljubljani),
mag. Darja Lavrenčič Vrabec (Mestna knjižnica Ljubljana in Slovenska sekcija
IBBY),
Maja Logar (Mariborska knjižnica),
dr. Tanja Mastnak,
dr. Vanesa Matajc (Filozofska fakulteta v Ljubljani),
dr. Peter Svetina (Univerza v Celovcu)
Meena Khorana (ZDA),
Lilia Ratcheva - Stratieva (Avstrija),
Dubravka Zima (Hrvaška).
K 5. točki
Na podlagi 1. sklepa zapisnika 16. nadaljevalne redne seje sveta knjižnice z dne 15.6.2010, s
katerim je svet knjižnice predlagal za direktorico Mariborske knjižnice v naslednjem
petletnem mandatnem obdobju, predvidoma od 1.12.2010, Dragico Turjak, je svet knjižnice
izvedel postopke, ki jih določa v zvezi z imenovanje direktorja Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Mariborska knjižnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2005, 16/2006 in 17/2009).

Članom sveta je bila vročena vsa dokumentacija.
Od občin ustanoviteljic je svet pridobil soglasja za imenovanje predlagane kandidatke.
Soglasje je dalo vseh šest občin: MoM, Miklavž, Rače-Fram, Starše, Duplek, Hoče-Slivnica.
Od občin, ki so na knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje dejavnosti knjižničarstva, je svet
pridobil mnenje. Pozitivno mnenje je dalo vseh šest občin: Kungota, Šentilj, Pesnica, Ruše,
Selnica in Lovrenc.
Strokovni svet je predložil 2. sklep seje z dne 6.9.2010: Ena članica strokovnega sveta podaja
pozitivno mnenje, tri članice pa se vzdržijo podaje mnenja. Strokovni svet je v času
glasovanja od petih imel štiri člane, saj je Slavica Rampih 23.6.2010 izstopila.
Tudi mnenje strokovnih delavcev je bilo pozitivno. Iz zapisnika o ugotovitvi tajnega
glasovanja strokovnih delavcev knjižnice o predlagani kandidatki Dragici Turjak je razvidno,
da je 16.9.2010 glasovalo od 75 strokovnih delavcev 60 delavcev. 52 delavcev je glasovalo
za, 7 jih je bilo proti, 1 glasovnica je bila neveljavna.
Manjkajoči član sveta, dr. Peter Pavel Klasinc, je poslal pisno izjavo, da podpira kandidaturo
Dragice Turjak za direktorico Mariborske knjižnice.
Na podlagi predložene dokumentacije svet knjižnice sprejme
7. SKLEP: Svet knjižnice soglasno imenuje Dragico Turjak za direktorico Mariborske
knjižnice s 1.12.2010, za mandatno dobo petih let.
K 6. točki
Zaradi poteka mandata članom sveta knjižnice in strokovnega sveta knjižnice mora svet
knjižnice razpisati volitve v oba organa. Podrobneje so določila obeh organov opisana v prej
citiranem Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnice, v členih od 28. do 33.
8. SKLEP:
1. Svet knjižnice razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet knjižnice in v strokovni svet
knjižnice.
2. V svet knjižnice se bo volilo 3 predstavnike delavcev knjižnice, v strokovni svet pa 2
predstavnika, od tega 1 izmed vseh zaposlenih, 1 pa izmed zaposlenih na strokovnih področjih
knjižnice.
3. Volitve bodo izvedene dne 18.11.2010.
4. Kandidate za svet knjižnice lahko predlagajo delavci z aktivno volilno pravico ali sindikat,
vendar mora posamezni kandidat zbrati podporo najmanj 10 % zaposlenih, to je 9
podpornikov. Kandidati morajo s podpisom potrditi strinjanje s kandidaturo, podporniki pa s
podpisom potrdijo podporo kandidatu (obrazec Izjava). Kandidate za strokovni svet
predlagata direktor in strokovni kolegij.
5. Svet imenuje volilno komisijo in njene namestnike v sestavi:
predsednik Marija Bolte, namestnik Sandra Sever,
član: Alenka Črnič, namestnik Barbara Kovář,
član: Nataša Kaloh, namestnik Milena Perko.

6. Izjave članov o pristanku na članstvo v volilni komisiji so priloga tega sklepa.
7. Članom in namestnikom članov volilne komisije se vročijo pismeni odpravki sklepa o
imenovanju.
8. Postopek volitev izvede volilna komisija, ki določi tudi plan opravil za volitve.

9. SKLEP: Sedanji svet deluje do imenovanja novega.

Zaključeno ob 12. uri.
Zapisala:
Marija Bolte

Predsednik sveta knjižnice:
Gorazd Mazej l.r.

Mariborska knjižnica
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ZAPISNIK
18. redne seje sveta Mariborske knjižnice, ki je bila v torek, 14.12.2010, ob 11. uri, v
Knjižnici Kamnica, Vrbanska 97, Kamnica.
Prisotni: Gorazd Mazej, predsednik sveta knjižnice; člani sveta: Avgust Heričko, dr. Zdenka
Petermanec, Darja Barber, Zora Lovrec Jagačič, Suzana Slavič; Dragica Turjak, direktorica;
Marija Bolte.
Odsotni: Simona Antolič, dr. Peter Pavel Klasinc, Suzana Kranjc, Nastja Polajžer, Milena
Ropoša, Stanka Vobič.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje.
Predstavitev idejnega projekta prenove Rotovškega trga.
Seznanitev z rezultati volitev v svet knjižnie in strokovni svet knjižnice.
Imenovanje zunanjih članov strokovnega sveta knjižnice.
Potrditev predloga cenika storitev Mariborske knjižnice.
Razno.

1. SKLEP: Člani sveta potrjujejo predlagani dnevni red.
K 1. točki
Člani sveta so prejeli zapisnik 17. redne seje. Pripomb ni bilo.
2. SKLEP: Svet knjižnice potrdi zapisnik 17. redne seje z dne 7.10.2010.
K 2. točki
Dragica Turjak opraviči Emanuela Čerčka, ki se zaradi prezaposlenosti ni mogel udeležiti seje
sveta. Bo pa v sredo, 15.12.2010, v Dvorani Rotovž predstavitev idejnega projekta osrednje
Mariborske knjižnice in Rotovškega trga z mestno hišo. Projekt bodo predstavili sodelavci
projektne pisarne in projektanti arhitekturnega biroja Atelierarhitekti. Vabljeni so tudi člani
sveta knjižnice. Zato bo na tej seji le kratka predstavitev projekta in ogled projekcije.
MoM je našla nadomestni stanovanji za Rotovški trg 2. Stanovanjski sklad mora pripraviti
menjalni pogodbi za podpis z občino. Težava je ena od stanovalk, Metka Novak, ki se še ni

odločila za stanovanje. Je oseba s posebnimi potrebami, njen skrbnik je brat, ki živi v
Ljubljani, zato pogovori potekajo počasneje. Ena od možnosti je dodelitev varovanega
stanovanja. Je pa dobra novica, da se je eden od dveh stanovalcev na Rotovškem trgu 6
pripravljen pogovarjati o zamenjavi.
V sklopu Rotovškega trga iščemo še druge variante. V obstoječem projektu manjka 300 - 400
m² prostorov, predvsem za potrebe uprave ter nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva.
Obstaja možnost najema prostorov na Rotovškem trgu 8, kar pa bi dodatno bremenilo
proračun, zato občina temu ni naklonjena. So pa zainteresirani za dodelitev prostorov v
velikosti 66 m² v Lekarniški ulici, v katerih naj bi bila knjigoveznica.
Rezervna varianta je Knjižnica Tabor, ki ne bo več v funkciji izposoje. Prostore bi lahko
namenili za dejavnost službe za III. življenjsko obdobje, ki ni tesno povezana z upravo ter
nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva. Enako je tudi z informacijsko tehnologijo, ki naj bi
jo preselili v prostore Pionirske knjižnice Tabor. Dogovori še potekajo.
Ko bo investicijski program narejen, naj bi projektna pisarna pripravila razpis za projektno,
gradbeno dokumentacijo (do gradbenega dovoljenja), za gradbena dela in za nakup opreme.
V knjižnici nismo prepričani, da je to dobro, saj bo v primeru javnega naročila nosilec
projekta izbrani izvajalec, ne občina, pri čemer je lahko vprašljiva kvaliteta. Sicer pa proračun
še ni sprejet, da bi lahko konkretneje govorili o nadaljevanju projekta. Ministrstvo za kulturo
nam ni naklonjeno. Gorazd Mazej pripomni, da so nas prehiteli drugi projekti (v Mariboru
Maks, v Ljubljani Umetnostna galerija). V Sloveniji smo med knjižnicami, poleg Kopra, v
najslabšem položaju.
K 3. točki
Na volitvah, 18.11.2010, so bili v svet Mariborske knjižnice izvoljeni: Semir Atić, Zora
Lovrec Jagačič in Suzana Slavič (priloga zapisnik volilne komisije). Svoje člane morajo v
svet imenovati še občinski sveti občin soustanoviteljic. Člane sta že imenovali Mestna občina
Maribor in Občina Rače - Fram.
Na volitvah istega dne sta bili v strokovni svet izvoljeni Nina Vuk Hriberšek in Barbara
Kovář (priloga zapisnik volilne komisije).

K 4. točki
V skladu z določilom 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica
(Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2005, 16/2006 in 17/2009) sta Zveza bibliotekarskih
društev Slovenije in Društvo bibliotekarjev Maribor na naš poziv predlagala svoje
predstavnike v strokovni svet Mariborske knjižnice. Zveza društev je predlagala Sandro
Kurnik Zupanič, mariborsko društvo pa mag. Vlasto Stavbar in Sašo Šega Crnič.
Društvo bibliotekarjev Maribor je hkrati s predlaganima predstavnicama zaprosilo, da bi bile
seje strokovnega sveta zaradi prezaposlenosti predlaganih kandidatk izven rednega delovnega
časa. Svet se s tem predlogom ne strinja. Na podlagi pripomb članice sveta in hkrati
ravnateljice UKM dr. Zdenke Petermanec ter mnenja direktorice Mariborske knjižnice
Dragice Turjak, da opravlja strokovni svet naloge s področja stroke - knjižničarstva, in da se

skoraj vse aktivnosti v knjižnici dogajajo med rednim delovnim časom, svet knjižnice
zavzame stališče, naj velja to tudi za seje strokovnega sveta. Društvo bibliotekarjev pa naj za
predlagani kandidatki preveri, ali se bosta glede na obseg zasedenosti lahko udeleževali sej
med delovnim časom oziroma naj predlaga druge kandidate, ki bodo to zmogli.
K 5. točki
Predlog dopolnitve cenika vsebuje ovrednotenje pravljičnih ur, literarnih pogovorov, na
katere knjižnica vabi različne ustanove in posameznike, s katerimi nimamo sklenjenih pogodb
o izvajanju redne dejavnosti. Te storitve so v Sloveniji v splošnih knjižnicah različno
ovrednotene; naš predlog zaračunavanja teh stroškov je med nižjimi. Smotrno bi bilo, da bi
cene poenotili. To bo predlagala Dragica Turjak na Združenju splošnih knjižnic.
3. SKLEP: Svet knjižnice potrjuje predlog dopolnitve cenika storitev Mariborske knjižnice
od 1.1.2011:
- izvedba pravljične ure
130,00 EUR + potni stroški
- izvedba literarnega pogovora
130,00 EUR + potni stroški
- izdelava zapisa za bibliografijo
6,50 EUR + DDV.
Zaključeno ob 13.15.

Zapisala:
Marija Bolte

Predsednik sveta knjižnice:
Gorazd Mazej

