ZAPISNIK
6. sestanka Sekcije šolskih knjižničarjev SVIZ, ki je bil v sreda, 6. 11. 2019, ob 15. uri na sedežu SVIZ,
Oražnova 3 v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 5. seje
Obravnava predlogov spremembe normativov za knjižničarja v OŠ in SŠ
Razno

Lista prisotnosti je priloga tega zapisnika. Seje se je udeležilo zadostno število članov za sklepčnost.
Začeli smo s 14 prisotnimi ob 15:08 uri
Nova (nadomestna) članica Mateja Kokošar iz OŠ Globočnika Postojna. Je 100% knjižničarka
K 1. točki
Sklep: Prisotni so z dvigom rok soglasno potrdili dnevni red seje.

K2. točki
Sklep: Navzoči so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik 5. seje z dne 17. 6. 2019, ki so ga vsi prejeli
po e- pošti in je objavljen tudi na spletni strani SVIZ pod zavihkom Sekcije/sekcija šolskih
knjižničarjev.

K3. točki
V razpravi so navzoči razpravljali o tematiki povezani z učbeniškim skladom:
-

-

-

s pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (iz 2017) je za skrbnika sklada postavljen šolski
knjižničar in ne tudi drugi strokovni delavci v šoli;
navzoči ocenjujejo, da delo knjižničarja z učbeniškim skladom še vedno ni ustrezno
vrednoteno. Zato bo SVIZ podal predlog spremembe 6. člena pravilnika, t.j. spremembe
količnika za plačilo upravljavca sklada;
člani sekcije se strinjajo, da se delo z učbeniškim skladom sistemizira v okviru delovnega mesta
knjižničarja, in sicer tako, da se zniža normativ za zaposlovanje knjižničarjev v osnovnih in
srednjih šolah;
MIZŠ pripravlja spremembo Pravilnika o učbeniških skladih, ki prinaša to novost, da
upravljavcem sklada ne bo več potrebno vnašati gradiv za učence 1. in 2. razreda, ki jim gradiva
ostanejo ter jih na koncu šolskega leta odpisovati. V programu Cobiss naj bi pripravili drugačno
evidenco teh gradiv.

Sklep: Strokovna služba SVIZ, ob sodelovanju članov in članic sekcije šolskih knjižničarjev SVIZ
Slovenije, pripravi in posreduje na MIZŠ predlog spremembe koeficientov v enačbi, po kateri se
obračuna plačilo za delo upravljavca učbeniškega sklada.

K4. točki
Navzoči so razpravljali o prenovi normativov za osnovnošolske knjižničarje. Vsi so bili mnenja, da je
obstoječi normativ zastarel, da ne odraža dodatnih delovnih obremenitev knjižničarjev v osnovni šoli,
ravno tako se želi v normativ vključiti tudi delo knjižničarja z učbeniškim skladom.
Sklep: Člani sekcije do konca avgusta posredujejo predloge za spremembo normativov za
osnovnošolske knjižničarje. Prispele predloge pregleda strokovna služba SVIZ ter pripravi predlog za
MIZŠ. Kot novo izhodišče za 100% zaposlenega knjižničarja se predlaga 18 oddelkov. V število
oddelkov se upošteva tudi oddelke podaljšanega bivanja, v šolah z vrtci tudi oddelke vrtca.

K5. točki
V razpravi o delovnem času šolskih knjižničarjev so navzoči izpostavili različne prakse po šolah – glede
tega ali v času šolskih počitnic delajo ali koristijo ure kot učitelji. Ugotovi se, da večina šolskih
knjižničarjev lahko v času šolskih počitnic izrablja, poleg letnega dopusta, viške ure, ki so jih opravljali
v času 38 tednov pouka. Glede pogostega vprašanja ali knjižničarji morajo/smejo nadomeščati odsotne
učitelje, bo do konec junija MIZŠ pripravilo okrožnico.
Sklep: Člani sekcije predlagajo, da se v KPVIZ uredi tudi nekatere elemente delovnega časa za
knjižničarje. In sicer, da je delovni čas šolskih knjižničarjev neenakomerno razporejen na 12 mesecev
šolskega leta (tako kot je to že urejeno v KPVIZ za učitelje). In da se tudi za knjižničarje uredi institut
»dela izven zavoda« na največ 5 ur tedensko (branje literature, priprave za izvedbo knjižničnoinformacijskih znanj…).

K6. točki
Izpostavljeno je bilo naslednje:
-

prevoz šolskih knjižničarjev od matične šole do podružnice se knjižničarjem šteje v redni
delovni čas,
plačilo za oblikovanje kataloga Cobiss bodo dobile nakazana sredstva samo tiste šole, ki tega
denarja še niso prejele,
več aktivnosti moramo knjižničarji narediti za vnos šolskih knjižnic v novo Belo knjigo v vzgoji
in izobraževanju, ki je zdaj v prenovi. Pripombe pošiljamo Jadranki in na MIZŠ,
nadomeščanje knjižničarjev, le-ti lahko nadomeščajo samo v primeru, da imajo v pogodbi o
zaposlitvi tudi delež učitelja,
izplačilo viška ur iz ILDN-ja. Te ure je treba najprej pokoristiti, dopust pa ostane za jesenske
mesece,

-

-

razredništvo v novem šolskem letu je priporočljivo, da imajo le učitelji, ker sicer bodo strokovni
delavci v dveh plačilnih razredih (v višjem za učiteljski del in v nižjem za delo knjižničarja
oziroma ostalih strokovnih delavcev),
knjižničarji, ki so starejši od 55 let, imajo lahko neenakomerno razporejen delovni čas samo s
pisnim soglasjem,
plačilo za delo z učbeniškim skladom pripada samo skrbniku,
izplačilo nadur za šolsko leto 2018/2019 bo oktobra ali novembra 2019,
izvedeno bo tudi plačilo nadomeščanj za vse ure nadomeščanja učiteljev.

Vodja Sekcije šolskih knjižničarjev SVIZ
Marija Andrejčič, l. r.

