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ZAPISNIK 

 

2. redne seje strokovnega sveta Mariborske knjižnice, 

ki je bila v četrtek, 23. 02. 2017, na Rotovškem trgu 9, uprava Mariborske knjižnice 

 

Prisotni: Mira Petrovič, Sandra Kurnik Zupanič, mag. Barbara Kovář, Dragica Turjak, Anka 

Rogina, Mirko Nidorfer, Slavica Rampih (vabljena – informacija o Poslovnem modelu nabave in 

obdelave) 

 

 

Dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje 

2. Pregled zapisnika 1. redne seje 

3. Dopolnitev Poslovnika strokovnega sveta (v nadaljevanju Poslovnik) 

4. Informacija o Poslovnem modelu nabave in obdelave knjižničnega gradiva v splošnih 

knjižnicah 

5. Predstavitev letnega poročila Mariborske knjižnice za leto 2016 

6. Seznanitev s predlogom programa dela Mariborske knjižnice za leto 2017 

7. Razno 

 

 

K 1: 

Člani strokovnega sveta potrdijo dnevni red 2. redne seje. 

 

K 2: 

Zapisnik 1. redne seje se v sklepu 2 dopolni in se glasi: Do naslednje seje strokovne službe 

Mariborske knjižnice pripravijo besedilo dodatnega člena Poslovnika. 

Sklep 1: Člani strokovnega sveta po sprejetju dopolnitve potrdijo zapisnik 1. redne seje strokovnega 

sveta. 

Potrjen zapisnik 1. seje je priloga 1 tega zapisnika. 

 

K 3: 

Strokovne službe Mariborske knjižnice (v nadaljevanju MK) so pripravile besedilo dodatnega člena 

Poslovnika in obrazložitev, ki je priloga 2 tega zapisnika.  

Sklep 2: Člani strokovnega sveta potrdijo predlog dodatnega člena predlaganega v prilogi 2,  s 

popravkom tretjega odstavka, ki se naj glasi: »Po končani seji član strokovnega sveta odda osebno 

ali po pošti tajništvu Mariborske knjižnice izpolnjen obrazec z vsemi ustreznimi prilogami« in s tem 

sprejmejo dopolnjen Poslovnik. 

 

Poslovnik z dopolnjenim členom je priloga 3 tega zapisnika. 

 

K 4: 

Mag. Slavica Rampih kot članica delovne skupine strokovnjakov s področja knjižničarstva pri 

Združenju splošnih knjižnic Slovenije, ki pripravljajo Poslovni model optimizacije postopkov nabave 

in obdelave knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, poda informacije o poteku dela in nadaljnjih 

aktivnostih v zvezi s pripravo modela.  

Pove, da je predstavitev modela po slovenskih območnih knjižnicah v letu 2016 vzbudila veliko 

nezadovoljstvo in nerazumevanje. Izkazalo se je, da je velika večina knjižničarjev model že enačila s  
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PRILOGA 1 

 

ZAPISNIK 

 

1. redne, konstitutivne seje strokovnega sveta Mariborske knjižnice, 

ki je bila v torek, 6. 12. 2016, na Rotovškem trgu 9 

 

Prisotni: Mira Petrovič, Sandra Kurnik Zupanič, mag. Barbara Kovář, Dragica Turjak, Anka Rogina 

 

Opravičeno odsoten: Mirko Nidorfer 

 

Dnevni red:  

1. Konstituiranje strokovnega sveta knjižnice v novi sestavi, izvolitev predsednika/ce in 

namestnika/ce.  

2. Sprejem Poslovnika o delu strokovnega sveta Mariborske knjižnice   

3. Razno.  

 

K 1:  

Strokovni svet Mariborske knjižnice v novem petletnem mandatu (6. 12. 2016 – 6. 12. 2021) 

sestavljajo:  

 Mira Petrovič, Mirko Nidorfer (predstavnika Društva bibliotekarjev Maribor),  

 Sandra Kurnik Zupanič (predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije), 

 mag. Barbara Kovář, Anka Rogina (predstavnici Mariborske knjižnice). 

 

Sklep 1: Članice sveta so na konstitutivni seji za predsednico sveta izvolile mag. Barbaro Kovář, za 

namestnico predsednice pa Miro Petrovič.  

 

K 2:  

Članice so na seji prejele Poslovnik strokovnega sveta Mariborske knjižnice. Dogovorile so se, da ga 

dopolnijo s členom, ki bo opredelil možnosti povračila potnih stroškov članom strokovnega sveta.  

 

Sklep 2: Do naslednje seje strokovne službe Mariborske knjižnice pripravijo besedilo dodatnega 

člena Poslovnika. 

 

K 3:  

Članice so predlagale, da na naslednjem sestanku obravnavamo Letno poročilo za leto 2016, Program 

dela za leto 2017 in druge aktualne strokovne teme kot npr. Poslovni model centraliziranih postopkov 

nabave, obdelave, opreme in distribucije v splošnih knjižnicah. 

Direktorica Dragica Turjak je povedala, da je predlog Programa dela za leto 2017 že pripravljen in je 

v postopku usklajevanja z občinami.  

Sandra Kurnik Zupanič je zaprosila za podrobnejše informacije o dogajanjih v zvezi s projektom 

gradnje osrednje knjižnice. Direktorica Dragica Turjak je podrobno navedla kronologijo dogodkov in 

trenutno stanje projekta.  

 

Sklep 3: Članice strokovnega sveta smo se seznanile s trenutnim stanjem projekta. Knjižnico 

podpiramo pri nadaljnjih prizadevanjih za rešitev prostorskega problema osrednje knjižnice. 

 

 

Zapisala: Anka Rogina 
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PRILOGA 2 
 
Povračilo potnih stroškov – STROKOVNI SVET 

 

 

Skladno z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih 

in javnih gospodarskih zavodih( Ur. list RS, št. 16/2009, 2083) je član strokovnega sveta upravičen 

do: 

 

- dnevnice (dnevnica je povračilo stroškov prehrane, do katerega je upravičen član, če poteka 

delo organa skupaj s prihodom na delo  in odhodom z dela organa neprekinjeno več kot 6 ur 

in pri tem prehrana ni zagotovljena) 

- prevozni stroški (prevozni stroški so izdatki, ki jih ima član, če mora zaradi dela v organu 

potovati v drug kraj, pri čemer lahko zahteva povračilo za: 

-kilometrino in /ali 

-dejanske stroške).  

Član lahko zahteva povračilo za dejanske stroške prevoza samo na podlagi dokazil (vozovnica 

javnega prevoznega sredstva, račun o plačilu cestnine, račun za parkirnino…) 

- stroškov za prenočišče. 

 

Izplačilo povračila prevoznih stroškov članu sveta se izvrši na podlagi pisnega zahtevka člana za 

povračilo stroškov in priloženih dokazil.  

 

Kot pisni zahtevki za povračila stroškov se uporabljajo interni obrazci, kot jih uporablja oseba javnega 

sektorja za službena potovanja zaposlenih. Član mora prejeti podpisan obrazec za napotitev na 

službeno pot skupaj z vabilom na redno ali izredno sejo. 

 

Povračila stroškov se članom izplačajo v 15 dneh po opravljenem delu v organu oziroma po prejemu 

pisnega zahtevka za povračilo stroškov.   

 

Predlog člena:  

 

Član strokovnega sveta, ki zahteva izplačilo potnih stroškov, svojo namero izrazi tako, da se zahteva 

vnese na zapisnik strokovnega sveta in velja od naslednje seje dalje.  

 

Član dobi z vabilom na sejo podpisan obrazec za napotitev na službeno pot /sejo strokovnega sveta.  

 

Po končani seji,  član strokovnega sveta,  odda predsednici sveta/tajništvu Mariborske knjižnice, 

izpolnjen in podpisan obrazec z vsemi ustreznimi prilogami. 

 

Obračun stroškov se izvede v roku 15 dni po oddaji popolnega zahtevka za povračilo potnih stroškov.  

 

 

Pripravila:  

Andreja Kos 

februar 2017 
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PRILOGA 3 

           

Na podlagi 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (Medobčinski uradni 

vestnik št. 8/2005 in spremembe) je strokovni svet knjižnice dne, 23.2.2017 sprejel revidiran in 

dopolnjen 

 

 

 

POSLOVNIK 

STROKOVNEGA SVETA MARIBORSKE KNJIŽNICE 

 

 

 

1. člen 

 

S tem poslovnikom se ureja način dela in postopek sprejemanja odločitev strokovnega sveta 

Mariborske knjižnice (v nadaljnjem besedilu strokovni svet). 

 

2. člen 

 

Konstituiranje sveta se opravi na prvi redni seji. Po predstavitvi imenovanih članov strokovnega sveta 

le-ti izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika. 

 

Konstitutivno sejo skliče direktor knjižnice in jo vodi do konstituiranja. 

 

3. člen 

 

Strokovni svet dela in odloča na sejah. Te so redne, izredne in dopisne. Sklicuje in vodi jih predsednik 

strokovnega sveta, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik. 

 

Predsednik mora sklicati sejo na zahtevo: 

 

- vsaj dveh članov strokovnega sveta, 

- direktorja knjižnice. 

 

Če predsednik ne skliče seje v petnajstih dneh po dani zahtevi, lahko sejo skliče tisti, ki je sklic 

zahteval. 

 

4. člen 

 

Član strokovnega sveta, ki zahteva izplačilo potnih stroškov, svojo namero izrazi tako, da se zahteva 

vnese na zapisnik strokovnega sveta in velja od naslednje seje dalje.  
 

Član dobi z vabilom na sejo podpisan obrazec za napotitev na službeno pot /sejo strokovnega sveta.  

 

Po končani seji  član strokovnega sveta  odda osebno ali po pošti tajništvu Mariborske knjižnice, 

izpolnjen in podpisan obrazec z vsemi ustreznimi prilogami. 

 

Obračun stroškov se izvede v roku 15 dni po oddaji popolnega zahtevka za povračilo potnih 

stroškov 
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5. člen 

 

Seje sveta so javne. Vabilo na sejo mora vsebovati: 

 

- dan, uro in kraj seje, 

- predlog dnevnega reda, 

- gradivo, ki se nanaša na posamezne točke dnevnega reda, 

- zapisnik prejšnje seje in morebitnih dopisnih sej. 

 

Vabilo s prilogami mora biti poslano predvidoma 7 dni pred sejo. Izjemoma se lahko gradivo dopolni 

do same seje oziroma vroči na seji. 

 

Predsednik strokovnega sveta lahko povabi na seje strokovnega sveta direktorja knjižnice (v primeru 

odsotnosti se seje udeleži pomočnik ali druga pooblaščena oseba), strokovnjake iz knjižnice ali izven 

nje pri posameznih točkah dnevnega  reda. 

 

 

6. člen 

 

Pred sejo predsednik strokovnega sveta ugotovi sklepčnost. Če seja ni sklepčna, jo predsednik odloži 

ali prekine. 

 

Seja strokovnega sveta se začne s predlogom dnevnega reda. Člani lahko predlagajo, da se uvrstijo 

na dnevni red še nove zadeve oziroma, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda. Svet 

sprejme dnevni red po zaključeni razpravi. 

 

7. člen 

 

V 1. točki dnevnega reda strokovni svet knjižnice obravnava in potrdi zapisnik prejšnje seje. 

 

Po nadaljnjih točkah dnevnega reda predsednik daje besedo članom ter drugim udeležencem po vrsti, 

kot se priglašajo. Po končani posamezni točki dnevnega reda predsednik oblikuje sklepe, ugotovitve 

ali stališča. Predsednik lahko tudi odloži razpravo o posameznih zadevah, če ugotovi, da bo potrebna 

ponovna ali temeljitejša priprava, predvsem pri na seji dopolnjenem gradivu. 

 

 

8. člen 

 

Strokovni svet lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov. Sklepi so veljavno sprejeti, če jih 

je sprejela večina prisotnih članov. 

 

Odloča se z javnim glasovanjem, tajno pa se uporablja v primeru volitev oziroma če to zahtevata 

vsaj dva člana  strokovnega sveta. 

 

 

9. člen 

 

O poteku seje in sprejetih sklepih se na seji sveta piše zapisnik. V zapisnik se vnesejo: zaporedna 

številka seje, datum, ura in kraj seje, dnevni red, priloge k zapisniku, prisotnost, kratek potek razprave 

in sklepi, ki jih je sprejel svet. 

 

 

 

 

 



10. člen 

 

Dopisna seja se skliče za odločanje o zadevah, o katerih je nujno takojšnje sprejetje odločitve 

strokovnega sveta. Lahko se opravi preko elektronske pošte, po telefonu ali faksu. 

 

Pri dopisni seji predsednik obvesti člane, da se bo opravila dopisna seja in hkrati naslovi vprašanje na 

člane strokovnega sveta. Vprašanje, ki je predmet odločanja, mora biti jasno in nedvoumno. 

Predsednik določi rok, do katerega je potrebno na dano vprašanje dati odgovor. 

 

V zapisnik se vpišejo sprejeti sklepi z ugotovitvijo sklepčnosti, tak zapisnik pa potrdijo člani sveta na 

prvi naslednji redni seji. 

 

 

11. člen 

 

Poslovnik začne veljati z dnem sprejetja na seji strokovnega sveta. 

 

 

 

12. člen 

 

6.12.2016  je bil konstituiran strokovni svet v sestavi: 

 
1. Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča (predstavnica DBM) 

Mira.petrovic@knjiznica-ptuj.si 

2. Mirko Nidorfer, MO, Slovenska vojska-Knjižnično informacijski in založniški center MORS 

(predstavnik DBM) 

m.nidorfer@gmail.com 

3. Sandra Kurnik Zupanič, UKM (predstavnica ZBDS) 

Sandra.kurnik@um.si 

4. Barbara Kovář, Mariborska knjižnica (predstavnica zaposlenih) 

Barbara.kovar@ms.sik.si 

5. Anka Rogina, Mariborska knjižnica (predstavnica zaposlenih) 

Anka.rogina@mb.sik.si 

 

 

 

 

 

Maribor, 27.2.2017 
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