
 

 

 

Na podlagi določil 96. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je 

Občni zbor Zveze na svojem zasedanju dne 16. 3. 2018 sprejel naslednji spremenjeni 

 

 

PRAVILNIK STEPIŠNIKOVEGA SKLADA 
 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 

 

1. člen 

Ta pravilnik ureja organizacijo in poslovanje Stepišnikovega sklada ter določa kriterije in način 

podeljevanja sredstev Stepišnikovega sklada.  

 

2. člen 

Stepišnikov sklad je spominski sklad, ki so ga ustanovili slovenski knjižničarski delavci v spomin na 

prvega slovenskega potujočega knjižničarja, Lovra Stepišnika.  

 

3. člen  

Stepišnikov sklad deluje v okviru Zveze, kjer je tudi njegov sedež.  

 

 

II. NAMEN SKLADA  

 

4. člen  

Namen Stepišnikovega sklada je zbirati sredstva, s katerimi financira razvojne projekte in strokovno 

delo na področju potujočega knjižničarstva.  

 

5. člen  

Članstvo v skladu je prostovoljno. Stepišnikov sklad ima individualne in kolektivne člane. Kot 

individualni člani se v Stepišnikov sklad vključujejo knjižničarski delavci, kot kolektivni člani pa 

knjižnice s področja Slovenije. Kolektivni člani sklada so lahko tudi organizacije, podjetja ipd., ki so 

pripravljeni vlagati v razvoj in sofinancirati delovanje potujočega knjižničarstva. 

 

 



 

 

III.  FINANCIRANJE STEPIŠNIKOVEGA SKLADA  

 

6. člen  

Člani Stepišnikovega sklada omogočajo njegovo materialno delovanje s plačevanjem članskega 

prispevka. Člani sklada se s pristopno člansko izjavo, ki velja za koledarsko leto, zavežejo, da bodo 

skladu materialno omogočali uresničevati njegov namen. Na podlagi članske izjave se članom enkrat 

letno izstavi račun za letni prispevek v sklad. 

 

7. člen  

Višino letnega članskega prispevka za individualne in kolektivne člane lahko predlaga Sekcija za 

potujoče knjižnice pri Zvezi, potrdi jo predsedstvo Zveze oziroma skupščina Zveze.  

 

8. člen  

S Stepišnikovim skladom upravlja Upravni odbor Stepišnikovega sklada, ki je izvoljen na skupščini 

ZBDS (skladno s 14. členom tega pravilnika).  

 

 

IV.  SREDSTVA STEPIŠNIKOVEGA SKLADA IN RAZPIS   

 

9. člen  

Sredstva Stepišnikovega sklada se podeljujejo knjižnicam za uspešno razvijanje potujočega 

knjižničarstva na njihovem območju ter za uvajanje novosti in izboljšav v slovensko potujoče 

knjižničarstvo. Sredstva se podeljujejo na podlagi razpisa za razvojne projekte, raziskovalna dela s 

področja potujočega knjižničarstva, za študijska potovanja z ogledi bibliobusov, organizacijo in/ali 

udeležbo na domačih in mednarodnih srečanjih, predstavitvah slovenskih potujočih knjižnic doma in v 

tujini, za sodelovanja s potujočimi knjižničarji doma in v tujini ipd.  

 

10. člen  

Razpis Stepišnikovega sklada mora vsebovati: naslov sklada, opredelitev razpisanega področja, 

opredelitev namena razpisanega natečaja, določitev termina za predložitev vlog z utemeljitvami. 

Razpis se objavi na spletišču Zveze. 

  

11. člen  

Vloge za sredstva Stepišnikovega sklada lahko predložijo posamezniki, knjižnice ali bibliotekarska 

društva, ki so hkrati tudi člani Stepišnikovega sklada (skladno s 6. členom tega pravilnika).  

 



 

 

12. člen 

Vloga za sredstva Stepišnikovega sklada mora vsebovati: predstavitev projekta, vsebinski načrt (kraj, 

čas in cilje projekta), natančno finančno konstrukcijo (iz katere je razviden tudi vlagateljev finančni 

vložek). 

Odbor Stepišnikovega sklada vloge oceni in odloči, katere izpolnjujejo vse predpisane kriterije za 

dodelitev sredstev. 

 

13. člen  

Odbor Stepišnikovega sklada sporoči svojo odločitev o izboru kandidata/kandidatov za sredstva 

predsedniku Zveze. Rezultati razpisa in prejemniki sredstev so objavljeni na spletišču Zveze. 

Prejemniki sredstev so o izboru obveščeni tudi po pošti (elektronski ali navadni). Sredstva se izbranim 

kandidatom izplačajo na TRR. 

 

 

V. ODBOR STEPIŠNIKOVEGA SKLADA  

 

14. člen  

Upravni odbor Stepišnikovega sklada sestavljajo predsednik in dva člana. Skupščina Zveze izvoli 

predsednika in imenuje člane odbora iz vrst primernih knjižničnih strokovnjakov. Predsednik in člani 

odbora so voljeni in imenovani za mandat štirih let in so lahko ponovno voljeni. 

 

15. člen  

Upravni odbor sklada opravlja naslednje naloge: pripravlja razpis natečaja Stepišnikovega sklada in ga 

objavlja,presoja prejete vloge in odloča o dodelitvi sredstev, o svojem delu poroča predsedstvu in 

skupščini Zveze ter javnosti, sklicuje in vodi seje sklada, skrbi za uresničevanje sklepov, skrbi za 

javnost in transparentnost dela sklada. 

 

16. člen  

Odbor Stepišnikovega sklada dela na sejah, na katerih morajo biti prisotni vsi člani. O svojem delu 

vodi zapisnik. Sestaja se najmanj enkrat letno. Seje lahko potekajo tudi korespondenčno oziroma 

preko novih IT medijev. 

 

 

VI.  KONČNE DOLOČBE  

 

17. člen  

Administrativno in finančno poslovanje za Stepišnikov sklad opravlja Zveza.  

 



 

 

18. člen 

Pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Sekcija za potujoče knjižnice in Zveza.  

 

19. člen 

Pravilnik se objavi v glasilu Knjižnica in na spletišču Zveze, kjer je javno dostopen. 

 

 

 

 

     

dr. Sabina Fras Popović 

predsednica 

Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 

 

 

 

 

 


