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Ljubljana, 24. 3. 2016 

 

Poročilo o delu za leto 2015 

 

Poročilo je obravnaval Izvršni odbor na 5. seji, 3. 3. 2016, Nadzorni odbor na seji dne 24. 3. 2016 in 

potrdil Zbor članov na seji 24. 3. 2016. 

 

Članstvo 

Društvo bibliotekarjev Ljubljana je v letu 2015 združevalo 345 članov s poravnano (ali priznano) 

članarino: 294 zaposlenih, 18 upokojencev, 31 študentov in 2 častni članici. Višina članarine je bila 

20 EUR za zaposlene in 15 EUR za študente in upokojence. Vsi člani prejemajo revijo Knjižnica. V 

primerjavi s preteklim letom je število članov primerljivo (v 2012: 319, 2013: 300, 2014: 348). 

V letu 2015 je ena članica DBL prejela stanovsko Čopovo priznanje: Milena Pinter (Mestna knjižnica 

Ljubljana). 

 

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 

(listaDBL@list.arnes.si). Spletna stran in facebook skupina sta javno dostopni in namenjeni tudi 

informiranju drugih zainteresiranih javnosti.  

 

Pravno-formalne zadeve 

Izvršni odbor DBL se je sestal na 1 redni seji v prejšnji mandatni sestavi vodstva in na 4 rednih sejah 

vodstva za mandatno obdobje 2015-2019. Na sejah je IO DBL: 

- obravnaval poslovno poročilo za leto 2014 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 z volitvami novega vodstva za mandatno obdobje 2015-2019, 

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

- skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov je sprejel sklep o izbrisu iz evidence članstva 

133 članov, ki članarine niso poravnali v letu 2014 niti 2015, kljub pozivu. 
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Redni Zbor članov DBL (Ljubljana, MKL, 25. 3. 2015) je potrdil poslovno poročilo za leto 2014 in 

načrt dela za 2015. 

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 

petih računov na mesec brezplačno.  

Društvo je v letu 2014 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. V ta 

namen je v predvidenem roku oddalo tudi letno poročilo o delu na Ministrstvo za kulturo. Uvrščeno je 

bilo tudi na seznam upravičencev do donacij za leto 2015, o čemer so bili člani društva obveščeni 

preko e-pošte in zaprošeni za izbiro društva v ta namen. Odziv bo viden šele po obračunih dohodnin 

za leto 2015. 

 

Strokovne aktivnosti 

Društvo je v letu 2015 izvedlo 5 dogodkov formalno-pravnega, družabnega in strokovnega značaja: 

- Strokovno srečanje Raziskovanje v Knjižnicah (Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za 

gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 14. marec 2015), 50 udeležencev; 

- Volilni Zbor članov (Mestna knjižnica Ljubljana, 25. marec 2015), 23 udeležencev; 

- Voden ogled po razstavi Arhivi – zakladnice spomina (Narodni muzej Slovenije – Metelkova, 

14. april 2015), 23 udeležencev; 

- Družabno srečanje Spoznajmo Ljubljano IV (Ljubljana, Semeniška knjižnica, 25. maj 2015), 

26 udeležencev; 

- Urejanje društvenega arhiva – gradivo je v procesu digitalizacije. 

Mednarodno sodelovanje: 

- Okrogla miza »Uloga stručnog knjižničarskog društva danas: u povodu 40. obljetnice osnutka 

Zagrebačkog knjižničarskog društva” v organizaciji Zagrebškega knjižničarskega društva 

(Zagreb, 20. november 2015). Predstavitev referata »Utjecaj stručnog knjižničarskog društva 

na razvoj struke u Sloveniji« v pripravi Maje Peteh in izvedbi Špele Velikonja. 

Društvo je bilo aktivno pri oblikovanju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu. 

Predsednica je bila v zvezi s tem vabljena na srečanje z ministrico za kulturo, na sestanek Ministrstvu 

za izobraževanje, znanost in šport in na seje Odbora za kulturo Državnega zbora. Po dolgih letih in 

več poskusih je tokratna verzija z nekaj amandmajskimi spremembami celo bila sprejeta v veljavo 

(objava v Ur. l. RS 4. 12. 2015).  
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Poslovno poročilo je priloga k Poročilu o delu za leto 2015 in vsebuje tudi Podatke iz bilance stanja 

na dan 31. 12. 2015 ter Podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015. 

 

Pripravila predsednica DBL 

mag. Maja Peteh 


