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IZVRŠNI ODBOR DBG 

Gregorčičeva ulica 1 

4000 KRANJ 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 6. seje IO DBG 

 

v mandatnem obdobju 2022–2026, ki je bila v petek, 24. februarja 2023, s pričetkom 
ob 13.15, preko Google Meet.  

Prisotni: Danijela Dolinar, Helena Krampl Nikač, Maja Lesar, Tadeja Česen Šink, 

Vesna Rogl, Silva Kos 

Opravičeno odsotna: Anka Polajnar, Martin Primc, Nataša Kokošinek 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled zadnjega zapisnika  
3. Občni zbor DBG za leto 2022 
4. Razno 

Ad 1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
Ugotovljena je bila sklepčnost. V potrditev se predlaga:  

Sklep 1: Na 6. seji IO DBG je bila ugotovljena sklepčnost, zato se nadaljuje s 
sestankom.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad 2. Pregled zapisnika 5. seje DBG, mandat 2022–2026 
Na zapisnik 5. seje IO DBG člani nismo imeli pripomb.  

Sklep 2: Sprejme se zapisnik 5. seje IO DBG v mandatnem obdobju 2022–2026.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad 3. Občni zbor 
Občni zbor bo v četrtek, 9. marca, ob 18. uri, v Knjižnici Globus in bo potekal hibridno. 
Maja bo članom danes poslala vabila, priloge in povezave bodo dobili naknadno. 
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Dnevni red:  

1. Otvoritev in pozdrav predsednika društva  
2. Imenovanje in potrditev delovnega predsedstva  
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti  
4. Potrditev Zapisnika OZ za leto 2021  
5. Poročila o delu društva:  

• Poročilo predsednika (vsebinsko in finančno poročilo)  

• Poročilo Nadzornega odbora  

• Poročilo Častnega razsodišča  
6. Razprava na poročila in potrditev poročil  
7. Potrditev članarine za leti 2024 in 2025 
8. Načrta dela za leto 2023  
9. Podelitev priznanj in potrditev predloga za novo častno članico  

10. Razno   

Računovodkinja bo pripravila zaključni račun, Maja pa poročilo in načrt dela. Ker ima 
naše društvo status nevladne organizacije v javnem interesu, Ministrstvo za kulturo 
predpisuje, kaj vse mora poročilo vsebovati. 

V primeru, da ne bi bili sklepčni, počakamo 15 minut. Ta čas bi nam lahko Melita 
Ambrožič predstavila vtise z ekskurzije na Dunaju ali pa bi nam Silva povedala pravljico.   

Delovno predsedstvo: 

• predsednica: Tadeja 

• članici in overovateljici: Vesna in Helena 

• zapisničarka: Silva 

Verifikacijska komisija: 

• Sabina 

Pravilnik o priznanjih in nagradah nam omogoča, da zelo aktivne člane javno  
pohvalimo oziroma nagradimo. Milena Enci bo postala častna članica. Sklep smo že 
sprejeli na 5. seji. Na tej seji smo prav tako obravnavali ustni predlog o podelitvi 
pohvale za Klemena Humerca, ki skrbi za našo spletno stran. Danes pa je bil podan ustni 
predlog o podelitvi pohvale za Martino Klemenčič in njeno dolgoletno aktivno 
delovanje v Izvršnem odboru društva. 

Sklep 3: Martini Klemenčič in Klemenu Humerca se podeli priznanje za 
predano, angažirano in v javnosti vidno delo v društvu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

  



3 
 
 

Ad 4. Razno 
Kreator QR kode. Maja nam je predstavila obrazec, na katerem je kreator UPN QR 

kode, ki bo olajšal plačevanje članarine po mobilni banki. 

Pristopna izjava. Maja je pripravila predlog nove pristopne izjave. Črtan naj bi bil 

domač naslov, vendar smo se odločili, da obdržimo ta podatek, saj ga potrebujemo za 

pošiljanje nalepk o plačilu članarine. Namesto podatkov o zaposlitvi, bomo po novem 

zbirali le podatke, iz katere vrste knjižnic prihaja član. 

Status (ustrezno obkrožite):  

a) Zaposlen/-a v knjižnici (podčrtajte tip knjižnice):  

• splošna knjižnica  

• šolska knjižnica  

• visokošolska knjižnica  

• specialna knjižnica  

b) Študent/-ka bibliotekarstva  

c) Študent/-ka drugega študijskega programa  

d) Upokojen/-a 

e) Drugo:  

Revija Knjižnica od leta 2023 izhaja v elektronski obliki 

(https://journals.unilj.si/knjiznica/index). Ali bi jo kljub temu radi prejemali v tiskani 

obliki?  

a) Da, prosim. Revijo mi pošiljajte na naslov: 

b) Ne, hvala. Revijo bom bral/-a preko spleta.  

Izjavo uskladimo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Anketa. Vesna nam je predstavila anketo. Odločili smo se, da del ankete, ki se nanaša 

na delovanje društva in je anonimna, ostane. Del, v katerem želimo, da nam člani 

sporočijo nove osebne podatke, zaradi GDPR-ja raje pošljemo po elektronski pošti 

(kopiramo obrazec pristopne izjave). Vesna naj popravljeno anketo pošlje članom 

izvršnega odbora, da jo bomo rešili in podali mnenja. 

Arhiv pristopnih izjav. Fascikel s pristopnimi izjavami se hrani v omari, ki je zaklenjena, 

v kleti MKK. Ugotovili smo, da neaktivnim članom ni potrebno podpisati izstopne izjave, 

saj statut tega ne predvideva. Po zakonu bi morali uničiti vse pristopne izjave članov, ki 

niso obnovili članstva, kot tudi izstopne izjave. 

Spletna stran. Le gorenjsko in ljubljansko društvo imata svojo spletno stran. Našo 

moramo obvezno ažurirati. Maja se je že pogovarjala s Klemenom. 

Srečanje predsednic. Maja nam je predstavila srečanje predsednic društev 

bibliotekarjev. Naslednje srečanje bodo imele v Kranju. 
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Sestanek smo zaključili ob 14.44. 

Radovljica, 3. 3. 2023 

Zapisala         Predsednica 

Silva Kos        Maja Lesar 

          


