
ZAPISNIK 

3. sestanka Sekcije šolskih knjižničarjev SVIZ, ki je bil v torek, 7. 3. 2017, na Oražnovi 3 v Ljubljani. 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 2. seje 

3. Seznanitev in obravnava predloga Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov in prispelih 

pripomb 

4. Razno 

Prisotnost na sestanku: Lista prisotnosti je priloga tega zapisnika (navzočih je 13 članov sekcije) 

Ostali prisotni: Branimir Štrukelj, glavni tajnik, Marjan Gojkovič, pomočnik glavnega tajnika, Jadranka 

Zupanc, strokovna sodelavka za pravne zadeve. 

 

AD1/ 

Sklep: Potrdi se predlagani dnevni red.  

 

AD2/ 

Sklep: Potrdi se zapisnik 2. seje (soglasno).  

 

AD 3/ Obravnava predloga Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov 

Navzoče pozdravi glavni tajnik in pove, da prihaja iz sestanka z ministrico za izobraževanje. Na SVIZ-

ovo zahtevo po podaljšanju roka za javno razpravo o Predlogu pravilnika o upravljanju učbeniških 

skladov (v nadaljevanju pravilnik), se je Ministrstvo danes odzvalo in bo rok podaljšan do 22. 3. 2017. 

Hkrati je ministrica zatrdila, da bodo pripravili tudi Predlog normativa za zaposlovanje knjižničarjev, ki 

bo upošteval tudi novo delo in naloge knjižničarja, povezane z upravljanjem učbeniškega sklada.  

Strokovna sodelavka za pravne zadeve navzočim predstavi novo učbeniško politiko, kakor jo je 

predstavila ministrica za izobraževanja, znanost in šport na sestanku dne 21. 2. 2017. 

Predsednica pove, da so na SVIZ prispele številne pripombe, mnenja in vprašanja knjižničarjev ter 

aktualnih skrbnikov sklada, v povezavi z novim predlogom Pravilnika. Veliko pripomb je bilo tudi že 

posredovanih neposredno na sam portal e-demokracija. 

V nadaljevanju sestanka so navzoči razpravljali o Predlogu pravilnika, izpostavili svoje pripombe ter 

zastavljali vprašanja glede nove ureditve (razlikovanje ureditve v OŠ in SŠ ni jasno opredeljeno, zakaj 

je potrebno evidence hraniti 5 let, bolje definirati naloge upravljanja, za kaj so namenjena sredstva za 

delovanje sklada, kam sodi nabava gradiva in izposojo učbenikov za učitelje, element za sistemizacijo 

naj bo učenec in ne oddelki – učbeniki se pripravljajo za učenca in ne na oddelek…zakaj bi bilo 

potrebno vnašati učbenike in ostala gradiva za 1. razred septembra v Cobiss ali WINKNJ, junija pa jih 

že vse odpisovati, ker ostanejo učencem. 

 

Navzoči so razpravljali še o dodatnih nalogah šolskih knjižničarjev, ki jih predstavlja prehod na Cobiss. 

Prvo je potrebno izobraziti knjižničarje za pridobitev licence dela v Cobissu, konverzacija gradiva in 



nato še oprava inventure vsega gradiva ter poprava vseh zapisov prenesenih s konverzacijo…  Kje pa 

je še oprema za šolske knjižnice za prehod na Cobiss – dovolj zmogljivi računalniki, skenerji, ustrezni 

tiskalniki in čitalci črtnih kod…).  

Vsi so bili ogorčeni, da v sam proces nastajanja nove učbeniške politike pri Ministrstvu za 

izobraževanje, niso bili vključeni tudi skrbniki praktiki, ki bi lahko podali praktičen vidik poteka dela in 

predloge za boljšo sistemsko ureditev učbeniške politike.  

Vsi navzoči so izrecno poudarili, da je potrebno, v primeru, da bo delo z učbeniškimi skladi, postalo 

redno delo šolskih knjižničarjev, ustrezno spremeniti in prilagoditi normativ za zaposlovanje 

knjižničarjev v šolah.  

Ob razpravi so bili sprejeti sledeči sklepi: 

Sklep:  

Sekcija poziva sindikat SVIZ, da pri Ministrstvu za izobraževanje vztraja na tem, da pride do 

usklajevanja vsebine Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Posebno v delu, ki ureja dodatne 

delovne obremenitve za šolske knjižničarje kot skrbnike učbeniških skladov.  

Sekcija podaja pobudo, da se v skupino, ki bo usklajevala spremembe in dopolnitve novega 

pravilnika, vključi tudi predstavnike skrbnikov praktikov. Predstavnici skrbnikov za OŠ in SŠ sta 

Urška Bajda (OŠ) in  Silva Uršič (SŠ). 

Sekcija poziva sindikat SVIZ naj vztraja tudi pri sočasni spremembi normativa za zaposlovanje 

knjižničarjev v šolah, upoštevaje obseg novih del in nalog, ki jih predstavlja upravljanje učbeniških 

skladov, ter da se do vsebine Pravilnika dokončno opredeli šele, ko bo usklajen tudi spremenjeni 

normativ za zaposlovanje knjižničarjev. 

 

Sklep: Vse pripombe se pošlje tudi neposredno na portal e-demokracija. 

 

Seja je bila zaključena ob 16.40. 

 

Zapisala        

Jadranka Zupanc, l. r.                              

 

Predsednica Sekcije šolskih knjižničarjev 

Marija Andrejčič, l.r. 

 

 


