ZAPISNIK
6. seje strokovnega sveta Mariborske knjižnice, ki je bila v četrtek, 13. 12. 2012 (9.00 – 10.
15) v upravi Mariborske knjižnice, Rotovški trg 2, Maribor.
Prisotni: Saša Šega Crnič, mag. Barbara Kovář, Dragica Turjak, mag. Nina Hriberšek Vuk,
Sandra Kurnik Zupanič, dr. Vlasta Stavbar
Denevni red:
1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika 5. redne seje strokovnega sveta Mariborske
knjižnice (priloga),
2. Seznanitev s predlogom Programa dela za leto 2013 (izvleček, priloga),
3. Predlog načina uvedbe članarin (priloga),
4. Sprememba cenika,
5. Razno.

AD 1:
Članice strokovnega sveta potrdijo zapisnik 5. seje.
Članice se v zvezi s 3. sklepom zapisnika 5. seje strinjajo, da v bodoče, v primeru sklepa o
izreku ustnega opomina uporabniku, uporabimo izraz ustno opozorilo.
AD 2:
Direktorica Dragica Turjak pojasni, da predlog programa dela za 2013 vsebuje, zaradi
napovedane slabe finančne situacije v prihodnjem letu (zmanjšanje sredstev občin), kot
prioritetne cilje, predvsem ohranitev nivoja sedanjega poslovanja in števila zaposlenih oz. vsaj
tega, kar smo dosegli do sedaj. Pove tudi, da se s strani Mestne občine Maribor v letu 2013
obeta znatno zmanjšanje finančnih sredstev za Mariborsko knjižnico, posledično to pomeni
okoli 10% manj v masi za plače, kar terja nižanje plač ali odpuščanje zaposlenih. Tudi s strani
drugih občin (Duplek, Hoče, Pesnica, Rače-Fram …) se obeta znižanje finančnih sredstev za
knjižnico v letu 2013.
Dragica Turjak članice strokovnega sveta seznani tudi s tem, da je knjižnica v letu 2012
poslovala zelo racionalno in varčno, uspelo pa ji je ohraniti tudi 40.000,00 eur, ki jih je
Mestna občina Maribor planirala odvzeti Mariborski knjižnici v okviru rebalansa proračuna.
SKLEP 1: Članice strokovnega sveta se seznanijo s predlogom programa dela Mariborske
knjižnice 2012 in se strinjajo s prioritetnimi cilji.

AD 3:
Direktorica Dragica Turjak pojasni, da je uvedba članarine nujna zaradi slabe finančne
situacije Mariborske knjižnice (znižanje proračunskih sredstev).
Glede na sklepe kolegija in predhodne razprave zaposlenih v Mariborski knjižnici se je
oblikoval predlog članarin:
 zaposleni 15 eur
 študenti in dijaki nad 18. let – 10 eur
 družinska izkaznica – 20 eur (vendar je bilo, glede na različne pomanjkljivosti in
nedodelanosti programa Cobiss in različnih interpretacij o tem, kaj in kdo so
družina,na zadnji razpravi med zaposlenimi 13. 12. 2013 sklenjeno, da družinske
izkaznice ne uvedemo)
 otroci in mladostniki do 18. leta - brezplačno
 brezposelni – brezplačno
 upokojence se obravnava enako kot zaposlene – 15 eur
 kategorije invalidi ne izpostavljamo
Notranji člani sveta knjižnice so na posvetu pred sestankom sveta knjižnice oblikovali
naslednji predlog članarin:
 zaposleni 12 eur
 študenti in dijaki nad 18. let 10 eur
 upokojenci 10 eur
 invalidi 10 eur
 družinska izkaznica: ne
Po pregledu podanih predlogov in posvetu članice strokovnega sveta sprejmejo naslednji
predlog, ki se ga naj poda tudi na svetu knjižnice:
SKLEP 2: Članice strokovnega sveta se strinjajo, da se družinska izkaznica ne uvede in
predlagajo naslednje članarine:
 zaposleni 13 eur
 študenti in dijaki nad 18. let 10 eur
 upokojenci s potrdilom (izkaznica) 10 eur
 otroci in mladostniki do 18. leta – brezplačno
 invalidi s potrdilom (izkaznica) – brezplačno
 gospodarske organizacije – 100 eur
 negospodarske (nepridobitne, javni zavodi) – 50 eur

AD 4:
SKLEP 3: Članice strokovnega sveta se strinjajo s predlogom spremembe cenika, ki bo
podan na svet knjižnice:
 Dodatna postavka – prodaja stenskega koledarja – 5 eur (izdala Zveza bibliotekarskih
društev Slovenije)
 cena izkaznice 2 eur
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 cena za nadomestilo izgubljene izkaznice 4 eur (odrasli)
 cena za nadomestilo izgubljene izkaznice 2 eur (otroci in mladostniki)
 cena za nadomestilo poškodovane izkaznice 2 eur (vsi)
AD 5:
SKLEP 4: Pripravi se osnutek poslovnika strokovnega sveta Mariborske knjižnice. Točke, ki
opredeljuje povračilo potnih stroškov za seje strokovnega sveta v poslovnik ne vključujemo.
Zapisala: Barbara Kovář
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