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ZAPISNIK 

 

 

6. redne seje sveta Mariborske knjižnice in 5. seje strokovnega sveta (v nadaljnjem besedilu 

knjižnica),  v četrtek, 21.6.2012, ob 11.00 uri, v upravi Mariborske knjižnice, Rotovški trg 2, 

Maribor. 

 

 

Prisotni člani sveta Mariborske knjižnice: 

 

Dragica Turjak, direktorica knjižnice in Boža Smogavec, vodja službe 

 

člani sveta knjižnice: 

Mestna občina Maribor: Gorazd Mazej in  Janko Heričko; 

Občina Hoče-Slivnica: Irma Bračko; 

Mariborska knjižnica: Semir Atić, Zora Lovrec Jagačič, Suzana Slavič. 

 

Odsotnost so opravičili: Andrej Šauperl (MOM), Simona Antolič (Rače-Fram), Stanka Vobič 

(Starše), mag. Zdenka Petermanec (Miklavž na Dravskem polju), Mihaela Cvetko (Duplek). 

 

Seje  se ni udeležila predstavnica MOM Liviana Borko.  

 

Prisotni člani strokovnega sveta Mariborske knjižnice: 

 

mag. Barbara Kovar, mag. Nina Hriberšek Vuk, mag. Vlasta Stavbar, Sandra Kurnik Zupanič. 

 

Odsotnost je opravičila Saša Šega Crnič. 

 

 

Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 5. seje sveta Mariborske knjižnice (priloga) in potrditev zapisnika 4. seje 

strokovnega sveta Mariborske knjižnice (članom strokovnega sveta že poslan po e-pošti). 

2. Obravnava in potrditev Programa dela Mariborske knjižnice za leto 2012 (priloga).  

3. Obravnava in potrditev predloga za dodelitev omejitve obiska in izposoje članu (priloga). 

4. Seznanitev z ukrepi. 

5.Sprememba cenika. 

6. Razno. 

 

 

Člani sveta se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
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K 1. točki 

 

Po pregledu  sklepov zapisnika 5. redne seje sveta Mariborske knjižnice in 4. redne seje 

strokovnega sveta člani sprejmejo: 

 

1. SKLEP: Svet knjižnice potrdi zapisnik 5. redne seje sveta knjižnice z dne 28.2.2012. Strokovni 

svet  knjižnice potrdi zapisnik 4. redne seje z dne 28.2.2012. 

 

 

 

 

K 2. točki 

 

Člani sveta  Mariborske knjižnice in strokovnega sveta so prejeli Program dela Mariborske 

knjižnice za leto 2012. Direktorica Dragica Turjak predstavi Program dela za leto 2012, ki je 

prilagojen novi gospodarski situaciji. Zaradi spremenjenih razmer so se že zastavljene naloge 

morale prilagoditi novim, spremenjenim finančnim razmeram. Finančna sredstva so zmanjšana, 

nekatere občine se še vedno  niso odzvale in še niso podpisale pogodb, zaradi česar je močno 

oteženo osnovno poslovanje knjižnice. Zastavljena izhodišča je morala knjižnica  prilagoditi novi 

situaciji. Vodstvo intenzivno išče dodatne vire financiranja oziroma dodatna finančna sredstva. Ena 

izmed zasnovanih akcij je akcija Prijatelji knjižnice. S projektom zbira knjižnica prostovoljne 

prispevke tako pri članih knjižnice, kot  pri posameznikih, ki lahko pomagajo pri iskanju različnih  

virov financiranja.  Akcijo bomo sklenili z zaključno prireditvijo na prostem (22.9.2012),  kjer 

bomo predstavili uspeh akcije in hkrati izvedli  dodatne promocijske aktivnosti.  

Direktorica podrobneje obrazloži, zakaj knjižnica  še ni uvedla članarine. Uvedba članarine bi 

namreč v največji meri  prizadela najbolj ranljive skupine, prav tako še  ni opredeljena višine 

članarine. 

Po krajši razpravi člani izrečejo podporo akciji Prijatelji knjižnice in  tudi podporo uvedbi članarine.  

V mesecu  decembru se  bodo člani po izteku akcije in po pregledu rezultatov  izrekli o nadaljnjih 

ukrepih. Člani soglasno sprejmejo in podprejo Program dela za leto 2012 ter sprejmejo naslednji: 

 

2. SKLEP: Svet Mariborske knjižnice in strokovni svet Mariborske knjižnice potrdita in sprejmeta 

Program dela za leto 2012 z varčevalnimi ukrepi. 

 

.                                                 

K 3. točki 

 

Direktorica obrazloži predlog, s katerim bi omejili obisk in izposojo članu, ki  je v osrednji knjižnici 

(OK) skril strelno orožje. Uporabnika so iz prostorov odstranili policisti, a se je  po izpustitvi 

ponovno vrnil po orožje, ki ga je skril med policami. Iz prostorov knjižnice ga je odstranil zaposleni 

in ponovno poklical policiste. Zaradi ogrožanja zaposlenih in uporabnikov je vodja osrednje 

knjižnice podala predlog omejitve obiska in uporabniku izrekla ustno opozorilo. V skladu s 

Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Mariborske knjižnice, se bo v primeru nadaljnjih kršitev 

uporabniku izrekel strožji ukrep. 

 

Po razpravi so člani   na podlagi Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Mariborske knjižnice 

sprejeli: 

 

3. SKLEP: Na podlagi Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Mariborske knjižnice se 

uporabniku  vpisanemu pod člansko številko 0133921 omeji obisk in izreče ustni opomin. 

 

 

 

 

  

K 4. točki 



 

Direktorica  predstavi ukrepe s katerimi knjižnica blaži vedno slabše pogoje poslovanja. Z uvedbo 

maksimalnega varčevanja na vseh nivojih poslovanja in predvsem z zmanjšanjem nakupa 

periodičnega tiska ter neknjižnega gradiva, uspeva knjižnici zagotavljati temeljno gradivo. Ukrepi s 

katerimi knjižnica blaži izpad finančnih sredstev za nabavo knjižnega gradiva so:  

- prerazporeditev sredstev za gradivo  v nakup knjižnega gradiva, 

- pri periodičnem tisku se ohranjajo temeljni naslovi; enote, ki niso odprte vsakodnevno, bodo 

imele manj dnevnikov in 

- zmanjša se nakup naslovov, katerih frekvenca izposoje ni velika. 

 

 

K 5. točki 

 

Direktorica obrazloži predlog spremembe cenika knjižnice pri postavki letna članarina za člane 

Univerze za tretje življenjsko obdobje. Potreba po spremenjeni višini  letne članarine izhaja iz 

nezmožnosti pokrivanja najemnim za prostore, v katerih se izvajajo študijski krožki. Za študijsko 

leto 2012/13 je predlagana spremenjena višina letne članarine iz dosedanjih 15 EUR na 18 EUR. 

 

4. SKLEP: Svet knjižnice soglasno potrdi predlog spremembe cenika, dvig  s 1.9.2012. 

 

 

K 6. točki 

 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 12.30 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                Predsednik sveta knjižnice: 

Andreja Kos                                                                          Gorazd Mazej  


