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Namenitev dela dohodnine za donacije – namenite 0,5 % našemu društvu 
Zakaj nameniti vaših 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se 
vštevajo v letno davčno osnovo, ravno DBL-ju? 
- ker je DBL prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija knjižničarskih delavcev, ki 
se financira predvsem iz članarin, 
- ker je prvi izmed ciljev društva skrb za krepitev ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke 
v javnosti, ostale cilje si lahko preberete v statutu, 
- ker sredstva namenimo organizaciji dogodkov in so uporabljena skladno s Pravilnikom o materialnem 
in finančnem poslovanju, z društvenimi pravili, veljavnimi zakonskimi predpisi in v skladu z 
računovodskimi standardi za društva.  
Namenitev uredite preko spletne strani eDavki DURS. Pripravili smo tudi navodila za vse tiste, ki boste 
to storili prvič. 
 

Danes je še zadnji dan za prijavo na skupno srečanje društev DBM, DBC in DBL v Velenju: 
Izkoristite priložnost za srečanje s strokovnimi kolegi in kolegicami! 

DBM, DBC in DBL vabimo na strokovno srečanje “Uporabniki in knjižničarke – Kaj pa knjižničarji?“, ki 
bo v soboto, 16. novembra 2019, v Knjižnici Velenje. Program prinaša zanimiv in širok pogled 
knjižničark, knjižničarjev in drugih strokovnjakov na temo (ne)feminizacije našega poklica v očeh 
uporabnikov in nas samih. Po srečanju sledi (Po)Martinovo druženje.  
Prijavite se lahko samo še danes preko spletne prijavnice >> 
Iz Ljubljane, Celja in Maribora smo organizirali tudi avtobusni prevoz. Več na spletni strani. 
  

70 letnica delovanja CTK »Pogled na odprto znanost« 
8. 11. 2019 je bila v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani svečanost ob 70. letnici CTK ter vsakoletno 
strokovno srečanje Pogled na odprto znanost z naslovom: Knjižnice kot del odprte izobraževalne in 
raziskovalne infrastrukture.  
Posnetki dogodka so dostopni preko Youtube CTK. 
 

Strokovna ekskurzija DBL: Trbovlje – kratko poročilo 
Na spletni strani smo objavili kratko poročilo s srečanja v Trbovljah. Vabljeni k branju! 
 

7. 11. 2019 je potekala 5. seja IO DBL, naslednja seja bo 10. 2. 2020 ob 15.30  
Zadnja seja IO DBL v letu 2019 je bila praznična, prednovoletna, zato je potekala v prostorih restavracije 
Kult316. Pregledali smo osnutek Programa dela za leti 2020/21 in podali različne predloge k osnutku. 
Podobno, kot je sedaj, bo poudarek delovanja društva na izobraževanju in izpopolnjevanju ter 
strokovnem povezovanju članov, ki delujejo v različnih vrstah knjižnic, v obliki organizacij srečanj, 
obveščanju članstva o strokovnih dogodkih in udeleženost članov pri odločanju o sooblikovanju 
bibliotekarske stroke. Nadaljevali bomo z Novičnikom, obudili Twitter račun, posodobili spletno stran 
društva. Program dela še ni v celoti pripravljen in veseli bomo konstruktivnih predlogov s strani članov. 
Po seji smo se za uspešno celoletno delo nagradili z večerjo. Postregli so nas študenti gostinstva in 
turizma na BIC Ljubljana, ki v restavraciji KULT316 pridobivajo neprecenljive praktične izkušnje na 
področjih kuharstva in strežbe. DBL smo tako podprli mlade upe pri doseganju kariernih ciljev. 
Naslednja seja IO DBL bo 10. 2. 2020 v KOŽ. Na seje ste vabljeni/e tudi vsi/e člani/ice, ki želite aktivno 
sodelovati pri delovanju društva. 
 
Lep pozdrav 

 

https://www.dbl-drustvo.si/statut/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo
https://www.dbl-drustvo.si/namenitev-dela-dohodnine-za-donacije-namenite-05-nasemu-drustvu/
http://dbl.splet.arnes.si/files/2019/10/Vabilo_16.11.19.pdf
https://www.1ka.si/a/235706
http://dbl.splet.arnes.si/
https://www.youtube.com/channel/UC_nUEVyh9awlO-VILnvIbvQ
http://dbl.splet.arnes.si/kratko-porocilo-strokovne-ekskurzije-dbl-sobota-19-10-2019-trbovlje/
https://www.kult316.si/

