
  ZAPISNIK 

6. sestanka Sekcije šolskih knjižničarjev SVIZ, ki je bil v sredo, 17. 10. 2018, na 

Oražnovi 3 v Ljubljani 

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in nagovor glavnega tajnika 

2. Pregled dela Sekcije v mandatnem obdobju 2014 – 2018 

3. Volitve predsednika Sekcije knjižničarjev SVIZ 

4. Volitve članov predsedstva Sekcije šolskih knjižničarjev SVIZ 

5. Razno 

 

Prisotnost na sestanku: Lista prisotnosti je priloga tega zapisnika (navzočih je bilo 17 članov 

Sekcije) 

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

tajnika 

 

AD1/ 

Glavni tajnik je nagovoril vse prisotne in nam zaželel uspešno delo. Izpostavil je tudi aktualna 

dogajanja SVIZ, kot so: začetek pogajanj z vlado za izboljšanje plač javnih uslužbencev, 

priprave na 10. kongres, ki bo novembra v Portorožu in priprave na morebitno stavko v 

začetku decembra, če vlada do takrat ne bo podpisala sporazuma o plačah v javnem sektorju. 

Nato je odgovarja na vprašanja članov in članic. V razpravo so se vključili Urša Bajda glede 

izplačila dela učbeniškega sklada ( v nadaljevanju US) za nazaj, Urška Ščavničar Cunder 

glede vračila 8 % plač, kar ob zvišanju plač ne  bi bilo več ( %, Milan Kumer o nepravičnem 

plačilu US in izgradnje kataloga, ker MINŽ ne plača prispevkov, ampak jih moramo sami, 

Marija Andrejčič o nepotrebnem vnosu gradiv za 1. razred v Cobiss in junijskem odpisovanju 

in Primož Krivec glede plačila US. 

Sklep: Na pobudo glavnega tajnika bo predsedstvo vso to problematiko z zahtevami po 

spremembah predstavilo novemu ministru za izobraževanje dr. Jerneju Pikalu ob 

prisotnosti glavnega tajnika Branimirja Štruklja. 

 

AD2/ 

Predsednica Sekcije šolskih knjižničarjev je podrobno predstavila delo Sekcije v zadnjih dveh 

letih, kolikor je delovala. Prikazala je tudi vizijo delovanja Sekcije za naslednja štiri leta v 

mandatnem obdobju 2018/2022. Oboje je priloga tega zapisnika. Poročilo bo objavljeno tudi 

v zborniku, ki bo izšel na 10. kongresu SVIZ. 



 

 

AD3/ 

Pomočnik glavnega tajnika Marjan Gojkovič je pomagal pri izvedbi volitev. Odločili smo se 

za javno glasovanje, ker je bila samo ena kandidatura za vodenje Sekcije šolskih 

knjižničarjev. Soglasno je bila izvoljena za novo predsednico Sekcije šolskih knjižničarjev 

dosedanja predsednica Marija Andrejčič. 

Sklep: Marija Andrejčič je predsednica sekcije šolskih knjižničarjev z mandatno 

obdobje 2108 – 2022. 

AD4/ 

 

Sledile so še volitve članov predsedstva Sekcije knjižničarjev. Predlagani so bili: 

1. Marco Apollonio 

2. Milan Kumer 

3. Urška Ščavničar Cunder 

4. Alja Bratuša  

5. Nevenka Dragovan Makovec in 

6. Nataša Litrop 

Vsi so bili soglasno potrjeni z javnim glasovanjem. 

Sklep: Za mandatno obdobje 2108 – 2022 so člani predsedstva sekcije šolskih 

knjižničarjev  

1. Marco Apollonio 

2. Milan Kumer 

3. Urška Ščavničar Cunder 

4. Alja Bratuša  

5. Nevenka Dragovan Makovec in 

6. Nataša Litrop 

 

AD5/ 

Predsednica je prosila vse člane, da naj pomagajo poiskati še predstavnike šolskih 

knjižničarjev za območja Lenart, Postojna in Nova Gorica od 1. 1. 2019. Statut namreč 

zahteva predstavnika iz vsakega območja SVIZ, kar je tudi merilo za sklepčnost. 

Sestanek je bil končan ob 16.30. 



 

       Zapisala Marija Andrejčič, 

      predsednica Sekcije šolskih knjižničarjev SVIZ 

 

 

 

 

 


