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Ljubljana, 12. 3. 2019 

 

NAČRT DELA ZA LETO 2019 
 

Načrt je obravnaval Izvršni odbor na 25. seji dne 30. 1. 2019, Nadzorni odbor na seji dne 

12. 3. 2019in potrdil Zbor članov na seji dne 12. 3. 2019 

 

Društvo bibliotekarjev Ljubljana tudi v letu 2019 sledi usmeritvam delovanja v štirih sklopih. 

Poudarek delovanja društva je na strokovnem povezovanju članov, knjižničarjev, ki delujejo v 

različnih vrstah knjižnic, v obliki organizacij srečanj in obveščanju članstva o strokovnih 

dogodkih. V letu 2019 trenutnemu vodstvu poteče mandat. 

 

Pravno-formalne zadeve 

- Redna srečanja Izvršnega odbora in izvedba letnega načrta dela 

- Redni zbor članov (1x letno, do 31. marca 2019): potrditev poslovnega poročila, bilance 

uspeha in izkaza poslovnega izida, načrta dela 

- Priprava in oddaja poslovnega poročila, bilance uspeha in izkaza poslovnega izida na AJPES 

in FURS, potrjenega s strani Zbora članov 

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

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

2019) 

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

za pošiljanje revije Knjižnica in posredovanje podatkov za tisk in dotisk članskih izkaznic 

- Vzdrževanje domene pri ARNES. 

 

Članstvo 

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

- Poziv članom za plačilo članarine (januar in junij) 

- Izbris članov, ki tri leta niso poravnali članarine 

- Poziv za namenitev dela dohodnine. 
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Obveščanje članstva 

- Urejanje 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 

- Predlaganje kandidatov za stanovske nagrade in funkcije v organih in delovnih telesih ZBDS 

in drugih stanovskih organizacijah 

- Predstavitev delovanja društva – v luči izteka mandata, namenjeno potencialnim članom 

zainteresiranim za prevzem funkcij 

- Zbor članov in predavanje na temo predstavitev projektov, izmenjave knjižničarjev 

(Erasmus+) 

- Obisk Zagreba, ogled nekaj knjižnic + Forum ZKD (sreda, 22. maj 2019) 

- Jesensko strokovno srečanje članov DBL – obisk in spoznavanje knjižnic (predlog: Trbovlje, 

konec oktobra 2019). 

- Strokovno srečanje v soorganizaciji z DBM in DBG, skupno druženje in ogled kranjskih 

podzemnih rovov (Kranj, 16. november 2019) 

- Obisk članov ZKD, strokovni dogodek, ogled praznične Ljubljane in skupna udeležba na 

podelitvi Čopovih priznanj in diplom (petek, 20. december 2019) 

- Po potrebi ad hoc organizacija okrogle mize na aktualne teme, namenjene izmenjavi stališč 

in/ali pripravi društvenega mnenja 

- Predstavitev društva študentom bibliotekarstva (v dogovoru s Sekcijo študentov 

bibliotekarstva ZBDS) 

- Sodelovanje z Zagrebškim knjižničarskim društvom (po dogovoru z ZKD). 
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Finančni načrt za leto 2019 

 

PRIHODKI  

članarine 2019 (r260+u17+š15) 7.012,00 

obresti pozitivnega stanja poslovnega računa  0,00 

sponzorska sredstva 0,00 

Skupaj prihodki: 7.012,00 

  

ODHODKI  

odvod članarine ZBDS (r260+č5+u17+š15) 4.864,00 

bančni stroški 200,00 

računovodske storitve 700,00 

strokovna srečanja, poštnine, pisarniški material, potni 

stroški 
1.000,00 

Skupaj odhodki: 6.764,00 

  

Razlika 248,00 

 

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

prihodkov nad odhodki se prenese v prihodnje leto in se porabi za delovanje društva (stanje na 

dan 31. 12. 2018: stane na računu, 1.129,87 EUR, terjatve 121,00 EUR in obveznosti 39,12 EUR). 

 

Višina članarine v letu 2019: 

- redna 25 EUR (od tega se odvede na ZBDS 17 EUR), 

- študentska in upokojenska 16 EUR (od tega se odvede na ZBDS 12 EUR), 

- brezposelni 0 EUR (od tega se odvede na ZBDS 0 EUR). 

 

Pripravila mag. Maja Peteh 

predsednica DBL 
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