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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
14. redne seje sveta Mariborske knjižnice, ki je bila v četrtek, 25.2..2010, ob 12. uri, v prostorih
uprave Mariborske knjižnice, Rotovški trg 2, Maribor.
Prisotni: Gorazd Mazej, predsednik sveta knjižnice, člani sveta: Avgust Heričko, dr. Zdenka
Petermanec, Stanka Vobič, Darja Barber, Zora Lovrec Jagačič, Suzana Slavič; Dragica Turjak,
direktorica, Boža Smogavec, vodja računovodstva, Marija Bolte.
Opravičeno odsotni: Simona Antolič, dr. Peter Pavel Klasinc, Suzana Kranjc, Milena Ropoša.
Odsotna brez opravičila: Nastja Polajžer.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje (priloga).
2. Obravnava in potrditev Letnega poročila za leto 2009 (priloga).
3. Predlog izplačila delovne uspešnosti direktorici knjižnice za leto 2009 (priloga).
4. Predlog povečanja osnovne plače direktorice zaradi povečanega obsega dela (priloga).
5. Razno.
1. SKLEP: Člani sveta potrjujejo predlagani dnevni red.
K 1. točki
.
Na zapisnik zadnje seje sveta knjižnice člani sveta nimajo pripomb in ga po pregledu potrdijo in
sprejmejo
2. SKLEP: Svet knjižnice potrdi zapisnik 13. redne seje z dne 19.1.2010.
K 2. točki
Člani sveta so prejeli Letno poročilo za leto 2009 (priloga), in sicer interno verzijo poročila. Za
javnost bo pripravljena skrajšana verzija, ki bo vročena tudi članom sveta.
Dragica Turjak poda kratek uvod o poslovanju knjižnice v jubilejnem 60. letu in poudari glavne
vsebinske značilnosti iz poročila.
Po pohvalni oceni dela v knjižnici in vestno pripravljenega poročila je sprejet
3. SKLEP: Svet knjižnice sprejme Letno poročilo za leto 2009.
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.357 EUR knjižnica nameni:
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- del sredstev za nakup oziroma pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev v letu
2010,
- del sredstev za izplačilo dodatne delovne uspešnosti direktorici knjižnice.
.
Iz letnega poročila je razvidna trenutno najbolj pereča problematika v knjižnici, to je investicija na
Rotovškem trgu. Gorazd Mazej, ki se je v zvezi s tem skupaj z Dragico Turjak in Slavico Rampih
januarja 2010 udeležil sestanka pri županu MoM, poroča o bistveni osnovni informaciji, da bo
prišlo do investicijskega premika na tem področju. Obljubljeno je bilo, da bo dokument o prenovi
knjižnice sprejet na mestnem svetu, kar je bilo medtem realizirano, v jeseni pa naj bi se aktivnosti
nadaljevale. Potreben pa bo še kakšen sestanek v taki zasedbi oziroma bo potrebno budno spremljati
dogajanja in opominjati pristojne osebe na MoM za izpolnitev obljub.
K 3. točki
Člani sveta knjižnice so prejeli predlog za izplačilo delovne uspešnosti direktorici knjižnice
(priloga). Predlog je pripravljen na podlagi rezultatov poslovanja in v skladu z veljavnimi predpisi.
4. SKLEP: Svet knjižnice na podlagi uspešno opravljenega dela, predstavljenega v letnem
poročilu za leto 2009, sklene, da se direktorici knjižnice izplača redna delovna
uspešnost za leto 2009 v višini 1.394,85 EUR (to je 3/12 predlaganega zneska).
Sklep bomo posredovali županu MoM zaradi izdaje soglasja.
K 4. točki
S predlogom za izplačilo dela plače direktorici knjižnice zaradi povečanega obsega dela v taki
obliki, kot jim je bil predložen, se člani sveta knjižnice niso strinjali. Sprejeli so
5. SKLEP: Odločanje o izplačilu dela plače direktorici knjižnice zaradi povečanega obsega
dela naj se prenese na naslednjo sejo. Naredi naj se analiza, kako bi se nagradilo
tudi ostale delavce, ki opravljajo dodatna dela, in s kakšnimi sredstvi razpolagamo
za te namene.
Seja je bila zaključena ob 13.45.
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