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Ljubljana, 9. 3. 2020

ZAPISNIK
Zbora članov Društva bibliotekarjev Ljubljana (DBL),
ki je bil dne 9. 3. 2021 ob 14.00 preko aplikacije Zoom

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora članov, potrditev dnevnega reda, izvolitev delovnega predsedstva zbora
članov in izvolitev verifikacijske komisije
2. Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2020
3. Finančni in programski načrt DBL za obdobje 2021–2022
4. Razno
5. Predstavitev delovanja in organov ZBDS ter poziv h kandidaturi (dr. Maja Peteh)

Ad/1 in 5
Predsednica DBL mag. Ana Zdravje je pozdravila navzoče člane, ki so lahko spremljali Zbor preko
aplikacije Zoom in preko pretočnega kanala YouTube ZBDS (za člane z neporavnanimi
članarinami), se zahvalila članici DBL Damjani Vovk za tehnično podporo ter uradno otvorila
Zbor članov DBL in predstavila dnevni red.
SKLEP 1:
Zbor članov je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
Predsednica mag. Ana Zdravje je predlagala članice delovnega predsedstva Zbora članov v
sestavi:
predsednica delovnega predsedstva: dr. Maja Peteh,
verifikacijska komisija in overovateljici zapisnika: Ana Češarek, mag. Andreja Grčar,
zapisničarka: mag. Tanja Tavzelj.
SKLEP 2:
Zbor članov DBL je soglasno potrdil članice delovnega predsedstva Zbora članov v sestavi: dr.
Maja Peteh (predsednica), Ana Češarek, mag. Andreja Grčar (verifikacijska komisija in
overovateljici zapisnika) in mag. Tanja Tavzelj (zapisničarka).
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Predsednica delovnega predsedstva dr. Maja Peteh je pozvala verifikacijsko komisijo, da poda
poročilo o udeleženih članih na Zboru članov DBL. Komisija je pregledala seznam prisotnih,
pripravila popis prisotnih za prilogo zapisniku in ugotovila, da je prisotnih 31 članov (26 članov
preko Zooma in 5 drugih preko YouTuba), s čimer ni zagotovljene sklepčnosti. Prisotna bi morala
biti vsaj polovica od 207 članov (stanje 8. 3. 2021). Skladno z 38. členom Pravil je potrebno
počakati 30 minut.
V tem času je dr. Maja Peteh predlagala predstavitev delovanja in organov ZBDS, ki je bila sicer
mišljena pod točko po zaključku in ni bila del uradnega dela Zbora. Prisotne je povabila k
razmisleku o kandidaturi za organe ZBDS, saj bodo v tem letu potekale volitve. Kandidate
predlagajo območna društva ZBDS. Poleg organov ZBDS – predsednik, podpredsednik, strokovni
tajnik, blagajnik, člani nadzornega odbora in častnega razsodišča (člane Upravnega odbora ZBDS
sestavljajo predsedniki območnih društev ZBDS) – se bodo volili tudi predsedniki sekcij ZBDS,
člani Upravnega odbora Kalanovega sklada, člani Upravnega odbora Stepišnikovega sklada, člani
Komisije za Goropevškove nagrade, člani Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in
Čopove plakete, člani Upravnega odbora Spominskega sklada Bruna Hartmana. Na občnih zborih
ZBDS imajo volilno pravico delegati, člani posameznih območnih društev ZBDS, katerih število se
izračuna z v Statutu določenim ključem. Zaželjeno je tudi sodelovanje pri delovanju revije
Knjižnica. Revija je letos prešla izključno v roke NUK, še vedno pa jo bodo prejemali vsi člani DBL.
Dr. Maja Peteh je povabila člane tudi k včlanitvi v sekcije ZBDS; pogoj je včlanjenost v območno
društvo ZBDS.
DBL je društvo, ki deluje v javnem interesu, zato je upravičeno do sredstev od dela dohodnine.
Dr. Maja Peteh je pozvala prisotne in druge člane DBL k izpolnitvi obrazca na spletni strani FURS.
Po preteku tridesetih minut je verifikacijska komisija ugotovila sklepčnost, saj je bilo navzočih
več kot 10 članov DBL. Popis prisotnih je priloga zapisniku.
Ad/2
Blagajničarka DBL dr. Maja Peteh in predsednica DBL mag. Ana Zdravje sta predstavili Poslovno
poročilo DBL za leto 2020, ki je vsebovalo finančno poročilo, in Poročilo o delu DBL za leto 2020,
ki je vsebovalo poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov. Poročili je pregledal tudi
Nadzorni odbor in podal pozitivno mnenje. Poročilo NO je priloga zapisniku.
SKLEP 3:
Zbor članov DBL je soglasno potrdil Poslovno poročilo DBL za leto 2020 in Poročilo o delu DBL
za leto 2020, ki sta prilogi zapisniku.
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Ad/3
Predsednica DBL mag. Ana Zdravje je predstavila finančni in programski načrt DBL za obdobje
2021–2022.
SKLEP 4:
Zbor članov DBL je soglasno potrdil Načrt dela DBL za obdobje 2021–2022. Načrt je priloga
zapisniku.
Ad/4
Pod točko razno je predsednica DBL mag. Ana Zdravje pohvalila udejstvovanje in aktivnost
članov DBL tako na sejah Izvršnega odbora DBL kot pri drugih dejavnostih društva – zadeve
rešujemo z optimizmom, in izzive preteklega leta smo hitro prebrodili.
Ob koncu Zbora je član DBL Janez Kanič zajel vse posnetke prisotnih in ustvaril »skupinsko sliko«
udeležencev.

Zbor članov se je zaključil ob 15.40.
Zapisala
mag. Tanja Tavzelj

Predsednica delovnega predsedstva
dr. Maja Peteh
____

Overovateljici zapisnika:
Ana Češarek:

_____

mag. Andreja Grčar:

_____
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