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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
15. redne seje sveta Mariborske knjižnice, ki je bila v četrtek, 20.5..2010, ob 12.uri, v prostorih
uprave Mariborske knjižnice, Rotovški trg 2, Maribor.
Prisotni: Gorazd Mazej, predsednik sveta knjižnice; člani sveta: Avgust Heričko, dr. Peter Pavel
Klasinc, Milena Ropoša, Stanka Vobič, Darja Barber, Zora Lovrec Jagačič, Suzana Slavič; Fredi
Sirk, sindikalni zaupnik; Dragica Turjak, direktorica; Boža Smogavec, vodja računovodstva; Marija
Bolte.
Opravičeno odsotni: Simona Antolič, dr. Zdenka Petermanec.
Odsotni brez opravičila: Suzana Kranjc, Nastja Polajžer.
Simona Antolič je v pisnem opravičilu sporočila, da se s predloženim gradivom strinja in pri
potrjevanju tega svet lahko upošteva njen glas, po potrebi pa bo sodelovala tudi dopisno.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje.
2. Obravnava in potrditev predloga programa dela za leto 2010.
3. Razpis za imenovanje direktorja Mariborske knjižnice.
4. Razno.
1. SKLEP: Člani sveta knjižnice potrjujejo predlagani dnevni red.
K 1. točki
.
K zapisniku zadnje seje sveta knjižnice (priloga):
K 4. sklepu:
Mestna občina Maribor kot pretežni financer Mariborske knjižnice je 14.4.2010 izdala sklep o
soglasju k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Mariborska
knjižnica za leto 2009.
Izplačilo bo v juniju oziroma takrat, ko bodo na razpolago sredstva. Do podpisa pogodb z občinami
o financiranju dejavnosti so bili prilivi zelo neredni.
K 5. sklepu:
Dragica Turjak poda analizo stroškov dela - nadur in izplačil za povečan obseg dela v letu 2009.
Za 86 zaposlenih delavcev knjižnice je plača pokrita iz proračunov. Ker so med letom delavci
odsotni iz različnih razlogov (bolniški stalež, porodniški dopust, izobraževanje…), s temi 86 delavci
ne bi mogli redno vzdrževati odprtosti naših enot. Zato nadomeščanja pokrivamo z lastnimi
sredstvi, poleg tega za ta namen uporabljamo tudi refundacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
Teh je bilo v letu 2009 15.864 EUR, letos, do zdaj, pa 3.849 EUR. Iz tega lahko plačamo nekaj
nadur zaposlenim, večino izposojevalcem, namenimo pa del teh sredstev tudi za povečan obseg
dela, saj v knjižnici poteka tudi projektno delo, naloge, ki jih opravljajo delavci poleg svojega
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rednega dela, ali v primeru nadomeščanja dlje časa odsotnega delavca. Za nadure je bilo ob
upoštevanju zakonskih omejitev (največ 20 nadur na delavca mesečno) v letu 2009 izplačanih
22.422,75 EUR, za povečan obseg dela pa 7.751,94 EUR. Večino nalog nad redno delovno
obveznostjo torej pokrivamo z nadurami, manj s plačilom povečanega obsega dela. Nadure in
povečan obseg dela se med seboj izključujeta, direktor do izplačila nadur ni upravičen.
Sindikalnima zaupnikoma smo z majhno zamudo izplačali poračun v višini 4.525 EUR. Dodatek
sindikalnim zaupnikom je bil določen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe za
kulturne dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 32/2009), prav tako pa tudi poračun za vmesno obdobje
od vstopa v nov plačni sistem, ki je bilo brez pravne podlage. Glede na število zaposlenih imamo v
knjižnici 2 sindikalna zaupnika.
2. SKLEP: Svet knjižnice potrdi zapisnik 14. redne seje z dne 25.2.2010 s pojasnili k dvema
sklepoma.
K 2. točki
Člani sveta knjižnice so prejeli predlog programa dela Mariborske knjižnice za leto 2010 (priloga).
Dragica Turjak predstavi uvodni del programa. Vsebinski del je bil pripravljen že v jeseni 2009,
finančnega dela pa nismo mogli dokončati do podpisa pogodb z vsemi občinami.
S tem letom se zaključuje Strateški načrt za obdobje 2006 - 2010.
O trenutno najbolj aktualni problematiki, investiciji na Rotovškem trgu, pove, da se stvari
premikajo. Letos naj bi bila pridobljena gradbena dokumentacija. Zdaj potekajo posnetki prostorov,
da bomo dobili dejansko stanje prostorov. Sledi idejni načrt in nato pridobitev dokumentacije za
gradbeno dovoljenje. V investicijski pisarni so redni tedenski sestanki z MoM, ZIM, Zavodom za
spomeniško varstvo, arhitekti in Mariborsko knjižnico.
Javni sklad za upravljanje z občinskimi stanovanji, predvsem po zaslugi direktorice gospe Furman,
je z lastnikom dveh stanovanj na Rotovškem trgu 2, Zvezo zadrug Maribor, našel ustrezna
stanovanja in že potekajo pogovori o zamenjavi. Težje je na Rotovškem trgu 6. Dve leti smo
opozarjali MoM na sredstva za odkup dveh lastniških stanovanj. Teh sredstev ni, vendar so na MoM
našli variante za zamenjavo. Bo pa trajalo dalj časa, da se bosta stanovanji lahko vključili v naše
projekte.
Finančni del je sestavljen iz finančnih načrtov in realizacije po občinah. Ugotavljamo približno 5 %
porast finančnih sredstev. Malo več denarja je bilo za knjižnično gradivo. Plače bomo izplačevali v
skladu z zakonodajo. Pri materialnih stroških so povišani stroški čiščenja, ker se je povečala
minimalna plača. Z MoM, Uradom za kulturo, se bomo dogovorili, da bomo pokrili primanjkljaj s
prerazporeditvijo sredstev.
Milena Ropoša želi pojasnilo pri MoM: po pogodbi dobimo 200.000 EUR, realizacija 2009 je
188.000 EUR, plan 2010 pa je 430.000 EUR. Dragica Turjak odgovori: To, kar planiramo, je
minimum po našem odloku o ustanovitvi in pravilnikih. Vseh teh sredstev tako nikoli ne dobimo.
Dobili smo komaj 63 % sredstev, ki bi jih občine po predpisih morale zagotavljati. Najbolje je bilo
leta 2008, ko je bila realizacija pravilnikov 80 %. Kljub temu pa vse naloge opravimo, tako da so
zaposleni dejansko obremenjeni. Pomagamo si tudi z lastnimi sredstvi, kar je v programu prikazano.
Gorazd Mazej: Izpostavi tri probleme:
- Najbolj nas zanimajo investicije. Če bo prišlo do temeljite redukcije v državi, bodo državna
sredstva vprašljiva. Trenutno lahko računamo le na občinska sredstva in sredstva EU.
- Vodstvo knjižnice je zelo pravilno ocenilo položaj, ko pri realizaciji programa daje prednost
investiciji v osrednjo knjižnico.
- Dobička ne bo. Če se knjižnici uresniči realizirati program, bo že to velik uspeh.
Dr. Peter Pavel Klasinc: Pohvali, da je program kvalitetno pripravljen. Vsebinske pripombe: V
programu naj bo napisanega več o investicijah, prikazane naj bodo tudi finančne konstrukcije.
Predstavljen pa naj bo tudi program EPK. Predlaga, da bi bilo oboje podrobno obravnavano na eni
od naslednjih sej sveta.
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Na vprašanje, zakaj so takšni skoki in padci indeksov pri investicijah, Dragica Turjak odgovori, da
je to odvisno od tega, koliko namenskih sredstev dobimo od občin.
Milena Ropoša predlaga, da bi k obravnavi investicije na Rotovškem trgu povabili tudi projektno
pisarno.
Glede prostorov Dragica Turjak da še nekaj informacij:
V program je vključena razširitev knjižnice Duplek. Milena Ropoša pove, da je bil v zvezi s tem že
objavljen razpis.
V Rušah so se aktivnosti za novo knjižnico zaenkrat ustavile.
Načrtuje pa novo knjižnico Selnica ob Dravi, na približno 400 m², kot vzorčni objekt -novogradnjo
kulturnega doma, na ugodni lokaciji med gasilskim domom in šolo.
3. SKLEP: Svet knjižnice potrjuje predlog programa dela za leto 2010 z upoštevanjem
pripomb o dopolnitvi programa o investiciji v osrednjo knjižnico in predstavitvi
programa EPK ter obravnavo obojega na eni od naslednjih sej sveta knjižnice.
K 3. točki
Direktorici knjižnice Dragici Turjak poteče mandat 31.10.2010, zato mora svet knjižnice v skladu z
določili Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (Medobčinski uradni vestnik, št.
8/2005, 16/2006 in 17/2009) razpisati prosto delovno mesto direktorja knjižnice. Člani sveta so
prejeli izvleček iz citiranega odloka (priloga), kjer je opisan postopek v zvezi z imenovanjem
direktorja.
Glede roka za prijavo svet predlaga 15 dni. Razpis bo poleg Večera objavljen tudi na naših spletnih
straneh in na intranetu. Svet se bo sestal v tednu dni po poteku roka za prijavo na razpis. Do takrat
bo pripravljen tudi rokovnik aktivnosti za imenovanje direktorja.
4. SKLEP: Svet knjižnice na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Mariborska knjižnica razpisuje prosto delovno mesto direktorja Mariborske
knjižnice za mandatno dobo pet let. Objava bo v Večeru. Rok za prijavo je 15
dni.
Letos poteče mandat tudi članom sveta knjižnice. Z aktivnostmi za volitve in imenovanja novega
sveta bomo začeli v jeseni 2010.
K 4. točki
1. Dragica Turjak pove, da je pripravljenih nekaj sprememb Pravilnika o splošnih pogojih
poslovanja Mariborske knjižnice. Ne gre za vsebinske spremembe, ampak le za uskladitev
postopkov dela s predpisanimi določili, kar je pokazala praksa, zato tudi ni bilo gradivo prej
vročeno članom sveta. Bo pa pravilnik v celoti prenovljen in takrat ga bodo dobili tudi člani sveta v
obdelavo.
Darja Barber na kratko predstavi spremembe (priloga).
5. SKLEP: Svet knjižnice potrjuje predlog sprememb določil Pravilnika o splošnih pogojih
poslovanja Mariborske knjižnice.
2. Dragica Turjak obvesti člane sveta o neprimernem vedenju oziroma namernem uničenju
knjižničnega gradiva bralke knjižnice Monike Žunko. Zapis vodje enote Rotovž o poteku dogajanja
je priloga tega zapisnika. Svet predlaga, da bralki preneha članstvo v knjižnici.
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Suzana Slavič opozori, da se npr. lahko ista bralka pride po petih letih ponovno vpisat v knjižnico.
Da bi se temu izognili, svet ne izključi bralke iz knjižnice, ampak odloči tako:
6. SKLEP: Zaradi namernega uničenja knjižničnega gradiva svet knjižnice sprejme sklep,
da se bralki knjižnice Moniki Žunko, vpisani pod člansko številko 1302788,
onemogoči izposoja gradiva v vseh enotah Mariborske knjižnice. V opombo se ji
vpiše razlog, zakaj ji je bil status onemogočanja izposoje dodeljen.
Zora Lovrec Jagačič pripomni, da bralcem knjig, ki jih poškodujejo in zanje plačajo odškodnino, ne
bi smeli vrniti. Darja Barber: Pripombo bomo upoštevali pri spremembi pravilnika.
Seja je bila zaključena ob 13.45.

Zapisala:
Marija Bolte

Predsednik sveta knjižnice:
Gorazd Mazej l.r.

