
 
 Društvo bibliotekarjev Ljubljana  |  Trg republike 3,  1000 Ljubljana  |  info@dbl.si   |  www.dbl.si  
 

1 
 

Ljubljana, 31. 3. 2020 

 

ZAPISNIK 
Zbora članov Društva bibliotekarjev Ljubljana (DBL),  

ki je bil dne 10. 3. 2020 ob 15.30 v Trubarjevi hiši literature, Mestna knjižnica Ljubljana 
 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev zbora članov, potrditev dnevnega reda, izvolitev delovnega predsedstva zbora 
članov in izvolitev verifikacijske komisije 

2. Predstavitev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030, ki 
je bila sprejeta v decembru 2019 (Milena Bon, NUK) 

3. Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2019 
4. Finančni in programski načrt DBL za obdobje 2020–2021 
5. Razno 
6. Predstavitev Trubarjeve hiše literature (Rok Dežman, vodja) 

 

Ad/1 in 2 
 

Predsednica DBL mag. Ana Zdravje je pozdravila navzoče člane, uradno otvorila Zbor članov DBL 
in predstavila dnevni red.  
 
SKLEP 1: 
Zbor članov je soglasno potrdil predlagani dnevni red.  
 
Predsednica mag. Ana Zdravje je predlagala članice delovnega predsedstva Zbora članov v 
sestavi: 
predsednica delovnega predsedstva: mag. Maja Peteh, 
verifikacijska komisija in overovateljici zapisnika: Ana Češarek, mag. Andreja Grčar, 
zapisničarka: mag. Tanja Tavzelj. 
 
SKLEP 2: 
Zbor članov DBL je soglasno potrdil članice delovnega predsedstva Zbora članov v sestavi: 
mag. Maja Peteh (predsednica), Ana Češarek, mag. Andreja Grčar (verifikacijska komisija in 
overovateljici zapisnika) in mag. Tanja Tavzelj (zapisničarka). 
 
Predsednica delovnega predsedstva mag. Maja Peteh je pozvala verifikacijsko komisijo, da poda 
poročilo o udeleženih članih na Zboru članov DBL. Komisija je pregledala listo prisotnosti in 
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ugotovila, da je prisotnih 12 članov, s čimer ni zagotovljene sklepčnosti. Prisotna bi morala biti 
vsaj polovica od 354-ih članov (stanje 9. 3. 2020). Skladno z 38. členom Pravil je potrebno 
počakati 30 minut. 
 
V tem času je Milena Bon, koordinatorica izvajanja posebnih nalog OOK, Center za razvoj 
knjižnic, NUK, in članica delovne skupine za pregled in dopolnitev NSRBP, predstavila ogrodje 
dokumenta Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030, ki je bila 
sprejeta v decembru 2019; vsebina strategije bo v akcijskem načrtu, ki je v pripravi. Predstavitvi 
je sledila razprava, v kateri so sodelovale še Ana Češarek, mag. Maja Peteh in Barbara Cesar. 
 
Po preteku tridesetih minut je verifikacijska komisija ugotovila sklepčnost, saj je bilo navzočih 
več kot 10 članov DBL. Lista prisotnosti je priloga zapisniku. 

 
Ad/3  

 
Predsednica mag. Ana Zdravje in blagajničarka mag. Maja Peteh sta podali Poslovno poročilo 
DBL za leto 2019, ki je vsebovalo poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov ter 
finančno poročilo. Poročili je pregledal tudi Nadzorni odbor in podal pozitivno mnenje. Poročilo 
NO je priloga zapisniku. 

 
SKLEP 3: 
Zbor članov DBL je soglasno potrdil Poslovno poročilo DBL za leto 2019, ki je priloga zapisniku.  
 

Ad/4 
 
Predsednica mag. Ana Zdravje je podala finančni in programski načrt DBL za obdobje 2020–
2021. Podala je tudi predlog o brezplačnem članstvu invalidov v društvu ob ustreznem dokazilu. 
Prisotni na zboru so predlog in načrt DBL potrdili. 
 
SKLEP 4: 
Zbor članov DBL je soglasno potrdil brezplačno članstvo invalidov v DBL, ki se začne 
uveljavljati z letom 2021. 

SKLEP 5: 
Zbor članov DBL je soglasno potrdil Načrt dela DBL za obdobje 2020–2021. Načrt je priloga 
zapisniku. 
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Ad/5 
 

Pod točko razno je Barbara Kavčič povprašala po seznamu častnih članov v DBL in predlagala, da 
se objavi seznam na spletni strani DBL. Ana Češarek, urednica spletne strani, je podprla predlog, 
seveda ob strinjanju častnih članov z objavo. V DBL je šest častnih članov DBL in dva ZBDS. 

Kavčičeva je imela vprašanje tudi glede digitalizacije dokumentov DBL, ki je bila izvedena ob 50. 
obletnici društva – kje so shranjeni in ali imajo člani DBL vpogled v digitalizirane dokumente? 
Mag. Maja Peteh, ki je vodila projekt digitalizacije, je pojasnila, da so dokumenti skenirani, 
urejeni in shranjeni trenutno v mapi na Dropboxu, vendar imajo zaradi varovanja osebnih 
podatkov vpogled v dokumente samo nekateri člani društva – splošni dostop bo tudi nadalje 
onemogočen. V nadaljevanju debate so nekatere prisotne predlagale rešitve: dLib in vzporedni 
dLib, kodiranje dokumentov, dostop iz NUK-a itd. 

Milena Bon je opozorila na nov pravilnik o minimalnih pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti, 
ki bo aprila v javni razpravi. Ministrstvo za kulturo ga bo objavilo na svoji spletni strani; Bonova 
in Kavčičeva pozivata k pregledu in morebitnim pripombam. 
 

Ad/6 
 
Ob zaključku Zbora je Rok Dežman, vodja Trubarjeve hiše literature (dalje THL), ki je pod 
okriljem Mestne knjižnice Ljubljana, uvodoma predstavil zgodovino hiše na Ribjem trgu 2, v 
prostorih katere THL domuje (vhod s Stritarjeve 7). To je najstarejša datirana hiša v Ljubljani, 
zgrajena leta 1524, v kateri je med letoma 1536 in 1540 živel tudi Primož Trubar. Nadalje je 
Dežman predstavil delovanje THL, program in dogodke, ki so literarne in družboslovno-
humanistične narave, ob koncu pa razkazal prostore in muzejsko sobo s svetlobno instalacijo 
Primoža Trubarja, ki je delo italijanskega umetnika Alessandra Lupija, in izbranimi faksimili 
slovenskih prvotiskov. 
 
Zbor članov se je zaključil ob 17.30. 
 
Zapisala Predsednica delovnega predsedstva 

mag. Tanja Tavzelj                           mag. Maja Peteh 

                    
 
Overovateljici zapisnika: 
 
Ana Češarek:     _____ 
 
mag. Andreja Grčar:    _____ 
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