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Ljubljana, 10. 10. 2019 

 

NAČRT DELA ZA OBDOBJE 2020−2021 
 

Sodobno knjižničarsko stroko v bližnji prihodnosti čakajo izzivi. Knjižnice kot ustanove ohranjajo 
svojo pomembno vlogo pri zagotavljanju svojih storitev uporabnikom, kot so med drugimi 
svoboden pretok informacij, razvoj informacijske in drugih pismenosti, ohranjanje pisne 
kulturne dediščine našega naroda itn. Društvo bibliotekarjev Ljubljana bo v tem procesu 
prispevalo z bogatim in raznolikim znanjem ter z izkušnjami svojih članov in z izobraževanji 
članov. 

Društvo bibliotekarjev Ljubljana v obdobju 2020−2021 sledi usmeritvam delovanja v štirih 
sklopih. Poudarek delovanja društva je na izobraževanju in izpopolnjevanju ter strokovnem 
povezovanju članov, knjižničarjev, ki delujejo v različnih vrstah knjižnic, v obliki organizacij 
srečanj, obveščanju članstva o strokovnih dogodkih in udeleženost članov pri odločanju o 
sooblikovanju bibliotekarske stroke. 

Načrt je obravnaval Izvršni odbor na 7. seji dne 10. 2. 2020, Nadzorni odbor na seji dne 5. 3. 
2020 in potrdil Zbor članov na seji dne 10. 3. 2020. 

 

Članstvo 

− Vzdrževanje aktualne baze članstva 

− Poziv članom za plačilo članarine (januar in junij 2020 in 2021) 

− Izbris članov, ki dve leti niso poravnali članarine 

− Poziv za namenitev dela dohodnine (november, december) 

− Ugodnosti za člane (partnerji) 

 

Obveščanje članstva 

− Obveščanje preko spletne strani Društva bibliotekarjev Ljubljana 

− Izmenjava mnenj članov preko omrežja Facebook in Twitter 
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− Posredovanje aktualnih obvestil članom preko e-pošte 

− Novičnik: obveščanje članov o aktualnih dogodkih in informacijah v društvu 

− Koledar z dogodki: umestitev koledarja ZBDS na spletno stran DBL 

 

Pravno-formalne zadeve 

− Redna srečanja Izvršnega odbora in izvedba letnega načrta dela 

− Redni zbor članov (1-krat letno, do 31. marca 2020 in 31. marca 2021): 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 
2020 in 31. marca 2021) 

− 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 

− Tehnično urejanje spletne strani 

 

Družabno-strokovne aktivnosti 

− Zbor članov in predavanje na temo predstavitev projektov, izmenjave knjižničarjev (marec) 

− Po potrebi ad hoc organizacija okrogle mize na aktualne teme, namenjene izmenjavi stališč 
in/ali pripravi društvenega mnenja 

− Primerjava dobrih praks 

− Aktualne ali pereče tematike, problemi in način reševanja z njimi 

− Seznanitev z razmerami v knjižničarski stroki države, kjer je locirano partnersko društvo, s 
katerim bomo sodelovali 

− Spomladansko strokovno srečanje (predlog: strokovno srečanje s tematiko mediacije 
(celodnevni tečaj) v Trubarjevi hiši literature, MKL) 
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− Jesensko strokovno srečanje, skupno druženje, po potrebi povabilo drugih bibliotekarskih 
društev (predlog za leto 2020 je obisk Dolenjske, DKD, tematika dostopnosti, za leto 2021 
obisk Notranjske, Cerknice, DBP)  

− Strokovna ekskurzija Knjižničarji spoznavamo knjižnice ... (predlog: ekskurzija v druge kraje 
Slovenije (izven osrednjeslovenske regije) in/ali v tujino, morebitno srečanje z lokalnim 
bibliotekarskim društvom; predlog: Piran v letu 2020, Slovenske Konjice v letu 2021) 

− Sodelovanje z Zagrebškim knjižničarskim društvom (po dogovoru z ZKD, strokovna srečanja, 
izmenično) 

− Mednarodno sodelovanje (predlog: zamejsko območje – Trst ali Rezija, Dunaj (morda skupaj 
z DKD), Sarajevo) 

− Organiziranje izmenjav 

− Skozi vse leto obveščanje članov o novostih v stroki, aktivnostih v sorodnih društvih in na 
ZBDS 

− Pomoč pri pisanju strokovnih člankov (strokovne literature) 

− 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 – namenjeno potencialnim članom zainteresiranim za 
prevzem funkcij v prihodnosti 

− Predstavitev društva študentom bibliotekarstva (v dogovoru s Sekcijo študentov 
bibliotekarstva ZBDS)  

 

Finančni načrt za leti 2020 in 2021 

 

 Poročilo 2019 Načrt 2020 Načrt 2021 
PRIHODKI    
Članarine  6.830,00 EUR 6.970,00 EUR 6.970,00 EUR 
Kotizacije članov 651,00 EUR   
Obresti 0,11 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 
Dohodnina 18,07 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 
Sponzorska sredstva 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 
SKUPAJ 7.499,18 EUR 6.970,00 EUR 6.970,00 EUR 
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ODHODKI    
Članarina ZBDS 4.487,00 EUR 4.850,00 EUR 4.850,00 EUR 
Bančne provizije 147,94 EUR 150,00 EUR 150,00 EUR 
Obdelava podatkov (računovodstvo) 305,00 EUR 700,00 EUR 700,00 EUR 
Stroški poslovanja (takse, potrdila ipd.) 32,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 
Programski stroški 1.436,70 EUR 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 
SKUPAJ 6.408,64 EUR 6.700,00 EUR 6.700,00 EUR 
    
RAZLIKA 1.090,54 EUR 270,00 EUR 270,00 EUR 

 
 
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. 2019 je 3.972,80 EUR). 
 
Višina članarine v letu 2020 in 2021: 

− 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. Ana Zdravje 

predsednica DBL 
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