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Ljubljana, 11. 2. 2015 

 
Načrt dela za leto 2015 
 
Načrt 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. 

 

Letošnji Zbor članov bo volilni zbor; trenutnemu vodstvu (predsednica, IO, NO in DK) poteče 

mandat. Zato je načrt dela pripravljen v luči kontinuiranih nalog in nalog, ki jih bo trenutno 

vodstvo še izpeljalo. Podrobnosti izpeljave in dodelave programa tako prepuščamo novemu 

vodstvu. 

 

V letu 2015 bo delo v Društvu bibliotekarjev Ljubljana usmerjeno v štiri sklope.  

 

Članstvo: 

- vzdrževanje aktualne baze članstva, dopolnitev s podatkom o letu včlanitve, 

- poziv članom za plačilo članarine 

- izbris članov, ki tri leta niso poravnali članarine, 

- promocija dejavnosti z namenom vključevanja novih članov in izboljšanje povezav z 

obljubljanskimi knjižnicami, 

- predlaganje kandidatov za stanovske nagrade in funkcije v organih in delovnih telesih 

ZBDS in drugih stanovskih organizacijah. 

 

Pravno-formalne zadeve: 

- pregled in ureditev arhiva, 

- redna srečanja izvršnega odbora, 

- redni, volilni, zbori članov (1 x letno, do 31. marca 2015): potrditev poslovnega poročila, 

bilance uspeha in izkaza poslovnega izida, načrta dela in volitve novega vodstva, 

- priprava in oddaja poslovnega poročila, bilance uspeha in izkaza poslovnega izida na 

AJPES in FURS, potrjenega s strani Zbora članov (do 31. marca 2015), 

- priprava in oddaja poročila o delovanju statusa društva, ki deluje v javnem interesu na 

področju kulture na Ministrstvo za kulturo, potrjenega s strani Zbora članov (do 31. marca 

2015), 
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- ZBDS: redno oddajanje programskih poročil, odvod članarine, sporočanje naslovov članov 

za pošiljanje revije Knjižnica, 

- uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2015. 

 

Obveščanje članstva: 

- urejanje aktualne društvene spletne strani, 

- izmenjava mnenj članov preko omrežja Facebook in Twitter, 

- posredovanja aktualnih obvestil članom preko e-pošte. 

 

Družabno-strokovne aktivnosti: 

- skozi vse leto obveščanje članov o novostih v stroki, aktivnostih v sorodnih društvih in na 

ZBDS, 

- skozi vse leto spremljanje sprememb na zakonodajnem področju in podajanje mnenj, 

- zbor članov (Ljubljana, marec 2015), 

- strokovno srečanje na temo študij uporabnikov (Ljubljana, 14. marec 2015) 

- obisk zagrebškega društva knjižničarjev (po dogovoru z ZKD), 

- letno spomladansko družabno srečanje »Spoznajmo Ljubljano IV« (popoldan v maju 2015), 

- Jesensko strokovno, kulturno in pohodniško srečanje članov DBL - obisk in spoznavanje 

knjižnice, ki deluje na območju DBL, združeno s športnim ali kulturnim izletom v bližnjo 

okolico, 

- dokončna ureditev arhiva (digitalizacija, ureditev e-arhiva) in morebiti tudi že priprava 

dokumentov za predajo arhivu, 

- predstavitev društva študentom bibliotekarstva (v dogovoru s Sekcijo študentov 

bibliotekarstva ZBDS). 
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Finančni načrt za leto 2015 
 

PRIHODKI 
članarine 2015 6.600,00
obresti pozitivnega stanja poslovnega računa  0,00
sponzorska sredstva 0,00
Skupaj prihodki: 6.600,00

ODHODKI 
odvod članarine ZBDS 5.000,00
bančni stroški 250,00
računovodske storitve 730,00
reprezentančni stroški (seje organov, srečanja, potni 
stroški, poštnine in pisarniški material) 420,00

razpis za sofinanciranje udeležbe na izobraževalnih 
knjižničarskih dogodkih v letu 2015 za člane -  študente 200,00

Skupaj odhodki: 6.600,00

Razlika 0,00
 

Morebitni izredni odhodki se krijejo iz naslova prenosa iz preteklih let.  

 
Pripravila mag. Maja Peteh 

predsednica DBL 

 


