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
7. redne seje sveta Mariborske knjižnice v četrtek, 20.9.2012, ob 12.00 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 in Liviana Borko;
Občina Hoče-Slivnica: Irma Bračko;
Občina Starše: Stanka Vobič;
Občina Miklavž na Dravskem polju: dr. Zdenka Petermanec;
Občina Duplek: Mihaela Cvetko;
Mariborska knjižnica: Semir Atić, Zora Lovrec Jagačič, Suzana Slavič in
Sirk Fredi – predstavnik sindikata Glosa v Mariborski knjižnici
Seje se nista udeležila predstavnika MOM Janko Heričko in predstavnica občine Rače-Fram
Simona Antolič.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje sveta Mariborske knjižnice (priloga).
2. Soglasje za nadomestno zaposlitev in dovoljenje za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb
(priloga).
3. Sprememba cenika.
4. Seznanitev z aktualnimi informacijami.
5. Razno.
Člani sveta sprejmejo in potrdijo predlagani dnevni red.

K 1. točki
Po pregledu sklepov zapisnika 6. redne seje sveta Mariborske knjižnice in 5. seje strokovnega sveta
člani sprejmejo:
1. SKLEP: Svet knjižnice potrdi zapisnik 6. redne seje sveta knjižnice z dne 21.6.2012.

K 2. točki
Direktorica Dragica Turjak v kratki obrazložitvi povzame ukrepe, ki jih je v poslovanje javnih
zavodov vnesel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Uradni list št. 40/12). Člani sveta so v
gradivu prejeli obrazložitev za potrditev nadomestnih zaposlitev ter za izdajo soglasja za sklepanje
avtorskih in podjemnih pogodb in dovoljenje za delo dijakov in študentov skladno s potrjenim
programom dela in predhodna soglasja županov mestne občine Maribor in občine Šentilj.
Direktorica pojasni podane vloge za izdajo soglasja poslane Mestni občini Maribor in občini Šentilj.
Člani sveta soglasno podprejo nadomestne zaposlitve ne delovnem mestu »manipulant IV«,
»knjigovez« in »bibliotekar« (za mestno občino Maribor in občino Šentilj) za nedoločen čas in
soglasno sprejmejo sklep:
2. SKLEP: Člani sveta Mariborske knjižnice soglasno izdajo soglasje k nadomestnim zaposlitvam
(»manipulant«, »knjigovez« in »bibliotekar« (mestna občina Maribor) in »bibliotekar« (občina
Šentilj)) in soglasje za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodbe ter dovoljenje za delo dijakov in
študentov skladno s potrjenim programom dela.
K 3. točki
Mariborska knjižnica prodaja odpisano gradivo po simbolični ceni 1,00 EUR. Med tem odpisanim
gradivom pa se občasno nahaja gradivo, ki močno presega omenjeno ceno. V sklopu akcije
»Darujem in berem« je Mariborska knjižnica prejela donacije tudi v obliki knjižnih darov
posameznih založb. Predlagamo, da v primeru prodaje vrednejših odpisanih vrednost določi po
pooblastilu direktorja pooblaščena oseba.
Po razpravi so člani soglasno potrdili spremembo cenika in sprejeli sklep:
3. SKLEP: Člani sveta Mariborske knjižnice soglasno potrdijo spremembo cenika tako, da se v
ceniku Mariborske knjižnice pod točko 12. dodatki doda alineja - prodaja vrednejših odpisanih
knjig. Ceno knjige določi po pooblastilu direktorja pooblaščena oseba.

K 4. točki
Direktorica poda aktualne informacije o investiciji na Rotovškem trgu 2. Pojasni trenutno
prostorsko situacijo, kjer težave rešujemo s prerazporeditvami znotraj obstoječih prostorov. Matična
stavba na Rotovškem trgu je zaradi večletnega nevlaganja v prostore popolnoma dotrajana in v
kolikor ne bo novogradnje, bo nujno potrebna obnova obstoječe stavbe.
Direktorica člane sveta seznani z namero občine Duplek, ki je knjižnico obvestila o izrabljenih
finančnih sredstvih za leto 2012. V letu 2013 razmišlja občina Duplek o ukinitvi bibliobusa ter o
zmanjšanem obsegu delovanja knjižnice Duplek. Občina predlaga zmanjšano zaposlitev na
polovični delovni čas ter odprtost knjižnice 2 krat tedensko. Predstavnica občine Duplek ga.
Mihaela Cvetko pove, da je knjižnica med občani zelo dobro sprejeta in da si zmanjšanje časa
odprtosti ne more predstavljati. Kazalci obiska članov in izposoje gradiva kažejo na porast, ki
potrjuje potrebo po vsakodnevni odprtosti knjižnice. Direktorica poda tudi odgovor, ki ga je poslala
županu občine Duplek. Predstavnica občine izrazi namero, da se bo o problemu pogovorila z
županom in svetniki občine.
Direktorica predstavi dosežke akcije »Darujem in berem«, s katero je uspelo knjižnici pridobiti
sredstva v višini 7.400 EUR, ki so namenjena izključno za nakup knjižnega gradiva. V akciji je
darovalo 12 podjetij in preko 600 posameznikov. Z akcijo bo knjižnica nadaljevala.

K 5. točki
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 13.00 uri.

Zapisala:
Andreja Kos

Predsednik sveta knjižnice:
Gorazd Mazej

