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Ljubljana, 11. 2. 2015 

 

Poročilo o delu za leto 2014 
 

Poročilo je obravnaval Izvršni odbor na 25. seji, 11. 2. 2015, Nadzorni odbor na seji dne 25. 3. 2015 

in potrdil Zbor članov na seji 25. 3. 2015. 

 

Članstvo 
Društvo bibliotekarjev Ljubljana je v letu 2014 združevalo 348 članov (v letu 2013: 300) s poravnano 

članarino: 295 zaposlenih, 16 upokojencev, 35 študentov in 2 častni članici. Višina članarine je bila 

20 EUR za zaposlene in 15 EUR za študente in upokojence. Sestavni del članarine je bila naročnina 

na strokovno revijo Knjižnica. V primerjavi s preteklim letom je število članstva naraslo (v 2012: 319, 

2013: 300), kar pripisujemo kot posledico dobrega dela društva v preteklih letih ter vplivu promocije 

ZBDS (Biti član društva bibliotekarjev je čast, privilegij, strokovna odgovornost in strokovni izziv!). 

Povečanje števila študentov pripisujemo načrtni promociji društva študentom in sodelovanju s 

Sekcijo študentov bibliotekarstva pri ZBDS. 

Člani DBL so prejeli stanovska priznanja: 

- Simona Resman (Mestna knjižnica Ljubljana) - Čopovo diplomo; 

- mag. Zoran Krstulović (Narodna in univerzitetnega knjižnica) - Čopovo diplomo; 

- mag. Hedvika Pavlica Kolman (Filozofska fakulteta UL, Oddelek za bibliotekarstvo, 

informacijsko znanost in knjigarstvo) – Čopovo priznanje. 

Po nekajletnem iskanju optimalne rešitve za ustanovitev e-obveščevalne liste smo jo sedaj ustanovili 

preko Arnesa (listaDBL@list.arnes.si). 

 

Pravno-formalne zadeve 
Izvršni odbor DBL se je sestal na 6 rednih sejah in: 

- obravnaval poslovno poročilo za leto 2013 s pojasnili k finančnim izkazom, 

- predlagal člane za prejemnike stanovskih nagrad, 

- predlagal člane za funkcije v strokovnih in delovnih telesih ZBDS, 

- pripravil redni občni zbor, 

- oblikoval Mnenje k osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu 

(osnutek zakona ni bil sprejet v nadaljnjo obravnavno, zaradi padca vlade), 



Društvo bibliotekarjev Ljubljana 
 Trg republike 3, Ljubljana 

 
 
 

http://www.dbl-drustvo.si/ 
 
 

Stran 2/3 

- pripravil vlogo za Ministrstvo za kulturo za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem 

interesu na področju kulture (društvu je bil podeljen status v javnem interesu na področju 

kulture), 

- odstop članice IO in podpredsednice društva Martine Kerec in imenovanje nadomestnega 

člana IO, Miho Fištravca. 

Redni Zbor članov DBL (Grosuplje, Mestna knjižnica Grosuplje, 27. 2. 2014) je potrdil poslovno 

poročilo za leto 2013 in načrt dela za 2014. 

V letu 2015 je začel veljati zakon, ki določa obvezno pošiljanje računov javnim porabnikom v e-obliki. 

V ta namen smo uredili registracijo društva na portalu UJP e-račun, ki nam omogoča pošiljanje do 

5ih računov na mesec brezplačno.  

Raziskane so tudi možnost zamenjave banke in s tem znižanja bančnih stroškov (kot je predlagal 

Nadzorni odbor), a zaključek je, da bistvenih razlik ni. Izjema bi bila le Delavska hranilnica, ki pa je 

blagajničarki odročna in bi s tem nastali dodatni stroški in nevšečnosti. 

 

Obveščanje članstva 
Društvo je svoje člane in javnost redno obveščalo preko društvene spletne strani, z izmenjavo mnenj 

preko omrežja Facebook in Twitter in s posredovanjem aktualnih obvestil članom preko e-pošte. 

 

Družabno-strokovne aktivnosti 
Društvo je v letu 2014 izvedlo 5 dogodkov formalno-pravnega, družabnega in strokovnega značaja: 

- Zbor članov s predstavitvijo Mestne knjižnice Grosuplje in strokovnim predavanjem Sabine 

Burkeljca (O. Š. Rodica) z naslovom »Bi(va)ti: knjiga in jaz v procesu spreminjanja in rasti, iz 

seminarja izzivi biblioterapije v sodobni družbi« (Mestna knjižnica Grosuplje, 27. februarja 

2014), 28 udeležencev; 

- Strokovno srečanje »FZBZ – formula za boljše zapise?« (Ljubljana, Biotehniška fakulteta, 

oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 24. marec 2014), 52 udeležencev, vodja 

organizacije Tanja Merčun; 

- Družabno srečanje Spoznajmo Ljubljano III (Ljubljana, Biblioteka SAZU, 29. maj 2014), 15 

udeležencev; 

- Jesensko strokovno, kulturno in pohodniško srečanje članov DBL (Medvode, Knjižnica 

Medvode in Katarina, 22. november 2014), 15 udeležencev, vodja organizacije Alma Repar; 
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- Srečanje s predstavnicama Zagrebškega društva knjižničarjev (Ljubljana, Mestna knjižnica 

Ljubljana, enota KOŽ, 15. december 2014), 31 udeležencev. 

V letu 2014 je DBL objavil razpisa za sofinanciranje izobraževanja svojim članom – študentom z 

namenom spodbujanja izobraževanja študentov, ki aktivno sodelujejo pri delovanju društva ali ZBDS. 

Prišli sta dve vlogi, obe sta bili odobreni, a nerealizirani; oba študenta sta se aktivno vključila v 

organizacijo dogodka in si tako pridobila brezplačno udeležbo. 

Konec leta smo gostili predsednico in podpredsednico sosednjega zagrebškega knjižničarskega 

društva, Blaženko Peradenić-Kotur in Zrinko Udiljak Bugarinovski. V dveh kratkih predavanjih sta 

nam predstavili društvo »Zagrebačko knjižničarsko društvo – uloga i zadaće profesionalnog društva 

danas« in izobraževanje knjižničarjev na Hrvaškem »Obrazovanje i stručno usavršavanje knjižničara 

u Republici Hrvatskoj.« Za prihodnje leto načrtujemo skupne aktivnosti, morebiten skupen projekt na 

tematiko usklajevanja EU standardov in smernic z našim poslovanjem v luči izboljšanja kvalitete 

knjižničnega poslovanja. 

Predvsem člani IO so sodelovali pri urejanju društvenega arhiva z namenom zbrati arhivske 

dokumente od delovanju društva, jih digitalizirati in pripraviti za deponiranje v arhiv. Zbrano in 

izbrano gradivo bi služilo tudi ob priložnosti izdaje jubilejnega zbornika, saj je DBL v letu 2014 

obeleževalo 60-letnico ustanovitve, leta 2018 pa bo obeleževalo ustanovitev pravnega predhodnika 

ljubljanske podružnice Društva bibliotekarjev Slovenije. Zbrano gradivo je trenutno pripravljeno na 

digitalizacijo. Zbornika nam ni uspelo izdati, saj nam ni uspelo zbrati dovolj avtorjev prispevkov. 

Načrtovano strokovno srečanje na temo študij uporabnikov je prestavljen v leto 2015, predviden 

datum izvedbe je 14. marec 2015. 

Poslovno poročilo je priloga k Poročilu o delu za leto 2014 in vsebuje tudi Podatke iz bilance stanja 

na dan 31. 12. 2014 ter Podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014. 

 

Pripravila predsednica DBL 

mag. Maja Peteh 


