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Sekcija šolskih knjižničarjev SVIZ je bila ustanovljena na pobudo šolskih knjižničark in knjižničarjev 
leta 2016. Knjižničarji smo na šolah in v drugih zavodih v glavnem sami in tako nimamo možnosti, 
da bi se o svojem delu s kom posvetovali. V mnogih zavodih smo šolski knjižničarji celo zaposleni 
s krajšim delovnim časom od polnega in moramo tako do polnega delovnega časa dopolnjevati 
svoje delo še s poučevanjem , izvajanjem individualne in skupinske pomoči, z obveznimi in 
neobveznimi izbirnimi predmeti itd. Čeprav smo strokovni delavci, naše delo ni enako 
ovrednoteno kot delo učiteljev. 
 
Sekcija šolskih knjižničark in knjižničarjev SVIZ je sestavljena iz po enega knjižničarja z vsakega 
območnega odbora sindikata (teh je skupno 27) in ima petčlansko predsedstvo, v katerega so bili 
za mandatno obdobje 2018–2022 imenovani: Marco Apollonio (Gimnazija Gian Rinaldo Carli 
Koper), Alja Bratuša (OŠ Polzela), Nevenka Dragovan Makovec (Srednja šola Črnomelj), Milan 
Kumer (OŠ Majšperk) in Urška Ščavničar Cunder (OŠ Vodice), vodila pa sem jo predsednica Marija 
Andrejčič. V aktualnem mandatnem obdobju se je predsedstvo sekcije dvakrat, zapisnika srečanj 
sta dostopna na povezavi: https://www.sviz.si/sekcija-solskih-knjiznicarjev/. 
 
Vse naše drugo mandatno obdobje in vsi sestanki v tem času so bili namenjeni pripravi novih 
normativov. V tem obdobju smo se dvakrat sestali v živo, nekajkrat pa videokonferenčno, ko smo 
pripravljali predloge novih normativov in jih pošiljali strokovni sodelavki za pravne zadeve SVIZ 
Jadranki Zupanc v pregled in presojo. Precej besed je bilo seveda namenjenih tudi prehodu na 
Cobiss, saj je bila to kar zajetna naloga za vse šolske knjižničarje, še posebno za tiste, ki imajo v 
sestavi svojih zavodov tudi vrtce, saj to pomeni, da je posledično za vnos v Cobiss tudi več gradiva. 
Imeli smo tudi kar precej težav z nadomeščanjem članic in članov po posameznih odborih, saj so 
se nekateri upokojili, nekateri pa iz sindikata tudi celo izpisali. Povsod nismo mogli poiskati 
ustrezne zamenjave, zato trenutno v sekciji tudi niso zastopani šolski knjižničarji z vseh območnih 
odborov, ki jih ima SVIZ. Normative je pravna služba SVIZ v paketu z drugimi oddala na resorno 
ministrstvo za izobraževanje 23. 12. 2021, odgovora pa vsaj do zdaj (maja 2022) še nismo prejeli. 
Skozi vse zadnje štiriletno obdobje so bile v ospredju naslednje teme: problematika upravljanja 
učbeniškega sklada, obvezen prehod na Cobiss, nakup gradiva v šolskih knjižnicah, ovrednotenje 
dela šolskih knjižničarjev v vrtcih in v oddelkih OPB, pedagoške ure šolskim knjižničarjem (KIZ) naj 
bodo enako ovrednotene, kot so učiteljem, prisotnost na delovnem mestu pa naj velja enako kot 
za učitelje. 
 

https://www.sviz.si/sekcija-solskih-knjiznicarjev/


 
 
Podpis pod foto: Sekcija šolskih knjižničark in knjižničarjev SVIZ je sestavljena iz po enega knjižničarja z vsakega 
območnega odbora sindikata (teh je skupno 27) in ima petčlansko predsedstvo, v katerega so bili za mandatno 
obdobje 2018–2022 imenovani: Marco Apollonio (Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper), Alja Bratuša (OŠ Polzela), 
Nevenka Dragovan Makovec (Srednja šola Črnomelj), Milan Kumer (OŠ Majšperk) in Urška Ščavničar Cunder (OŠ 
Vodice), vodila pa sem jo predsednica Marija Andrejčič. 

 
Skratka, v mandatnem obdobju 2018–2022 smo dosegli vsaj delno ureditev z delom učbeniškega 
sklada. Upravljavec učbeniškega sklada je knjižničar, ki ima licenco za delo s Cobissom, da je 
gradivo strokovno obdelano in izposojeno. Dosegli pa smo tudi boljše plačilo, ki je odslej ločeno za 
upravljavce in za dokupe. Nakazilo na šole je izvedeno že v juliju tekočega leta, takrat ko sredstva 
potrebujemo za nakup gradiva. Prav tako je v veliki večini šolskih knjižnic končan obvezni prehod 
na Cobiss. Po mnogih šolah, ki imajo v svoji sestavi tudi vrtce, je tudi to gradivo vneseno v Cobiss, 
povsod pa še ni v celoti nominalno usklajeno z glavno knjigo v računovodstvih. Tudi to bo v 
letošnjem letu končano povsod. 
 
Iz zapisanega izhaja, da je Sekcija šolskih knjižničark in knjižničarjev SVIZ nujna, na kar kaže tudi 
dejstvo, da na nobenem od sklicanih sestankov nismo bili nesklepčni.  
 

 


