
Društvo knjižničarjev Dolenjske 

Rozmanova ulica 28 

8000 Novo mesto 

 

ZAPISNIK 

 

rednega občnega zbora DKD, ki je bil v petek, 18. marca 2016, ob 11.30 uri v Trdinovi 

čitalnici, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. 

Prisotni: (v prilogi lista prisotnosti) 

Prisotnih je bilo 27 članov od 49 članov društva.  

 

Dnevni red: 

11:30 – 12:00 OBČNI ZBOR 

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika 

2. Poročilo blagajnika 

3. Poročilo predsednika o delovanju DKD za leto 2015 in plan za leto 2016 

4. Članarina 2016 

5. Poročilo nadzornega odbora  

6. Volitve  

7. Strokovna ekskurzija DKD 

8. Razno 

12:00 -13.30  

9. Predstavitev primerov založniške dejavnosti posameznih knjižnic našega območja  

Na dnevni red smo pred točko 6. Volitve dodali točko Sprememba statuta društva, s katero se 

mandat predsedstva podaljša iz dveh na štiri leta.  

S to spremembo je bil dnevni red potrjen. 

 

K1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika 

Predsednica Mateja Kambič je vse prisotne lepo pozdravila in predlagala delovno predsedstvo 

občnega zbora: za predsednico Petro Kovič, za zapisnikarico Marinko Kren in za 

overovateljici zapisnika Petro Žurga in Matejo Bahč. 



Delovno predsedstvo je bilo soglasno izvoljeno. 

 

K2. Poročilo blagajničarke 

Blagajničarka društva Alenka Kraus je podala finančno poročilo o delu DKD za leto 2015 (od 

1.1.2015 do 31.12.2015). Na računu DKD je bilo na dan 31.12.2015 1.160,47 € (prihodki: 

1.521,12 €; stroški 1.775,52 €, presežek preteklega obdobja  1.414,87 €). V primerjavi s 

predhodnim letom so se stroški povišali za 47% (višji stroški ekskurzije), prihodki pa so se 

znižali za  6 % (manj prihodkov od članarin). – Finančno poročilo v prilogi. 

 

K3. Poročilo predsednika o delovanju DKD v letu 2015 in plan za leto 2016 

Predsednica Mateja Kambič je podala vsebinsko poročilo o delovanju društva za leto 2015 in 

plan za leto 2016: 

 

POROČILO DRUŠTVA KNJIŽNIČARJEV DOLENJSKE ZA LETO 2015 TER PLAN 

DELA ZA LETO 2016 

Organi društva knjižničarjev dolenjske: 

VODSTVO: 

predsednica Mateja Kambič, podpredsednica Mateja Bahč, tajnica Marinka Kren, 

blagajničarka je Alenka Kraus 

IZVRŠNI ODBOR:  

Tanja Cuder Udovič, Sabina Zupančič, Angela Čuk, Maja Ivanež, Brigita Lavrič, Helena 

Brulc, Marta Strahinič, Marko Zupanc, Marija Andrejčič 

NADZORNI ODBOR: 

Karin Servatzy, Irena Muc, Simona Lužar. 

 

Poročilo Društva knjižničarjev Dolenjske v letu 2015: 

- V letu 2015 smo imeli člani DKD eno srečanje. To je bilo na seji rednega občnega 

zbora 20. marca 2015, ki je potekala tokrat v prostorih Krke oziroma tamkajšnjega 

centra za strokovno informatiko na Šmarješki cesti 6 v Novem mestu. V uvodu je 

predsednica Mateja Kambič podala vsebinsko poročilo o delovanju društva v letu 

2014 in plan dela za leto 2015. Alenka Kraus, ki je zadolžena za blagajniški del, je 

predstavila finančni del poročila. 

- Marca nam je mag. Angela Čuk  predstavila delo in poslanstvo specialne knjižnice, ki 

deluje v okviru Centra za strokovno informatiko v tovarni Krka d.d. Na koncu smo si 

ogledali Notol 1, kjer poteka proizvodnja farmacevtskih izdelkov v trdi obliki. 

- V letu 2015 je bilo v društvo včlanjenih 49 članov. 



- Višina članarine se v letu 2015 ni spremenila in je ostala enaka kot leto poprej: 30 

EUR ter znižana za študente in upokojence 17 EUR. 

- 21. maja sva se občnega zbora ZBDS v Mariboru udeležili delegatki Mateja Kambič in 

Marinka Kren. 

- 29. maja smo organizirali izlet v Celovec. Tu smo obiskali institucije v katerih deluje 

slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem. Najprej smo si ogledali Slovenski dom, 

v sklopu katerega deluje tudi Študijska knjižnica. Nato večjezično gimnazijo. Na 

koncu pa smo si z lokalno vodičko ogledali še mestne znamenitosti. 

- Decembra sem z namenom promocije društva in pridobivanja novih članov objavila 

krajši prispevek o Društvu knjižničarjev Dolenjske v reviji študentov bibliotekarstva 

»Štubidu«. 

- Junija smo se prijavili na razpis Mestni občini Novo mesto za sofinanciranje delovanja 

in dejavnosti društev, kjer so nam namenili 90 eurov. 

- Konec leta smo se prijavili na o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine 

Novo mesto za obdobje za redno delo kulturnih društev, kjer so nam namenili 150 

eurov.  

 

Načrt delovanja Društva knjižničarjev Dolenjske v letu 2016: 

- organizacija strokovnih srečanj (primeri »dobre prakse«) in spoznavanje razmer in 

problemov drugih knjižnic, 

- organizacija strokovnih predavanj (tudi posredovanje informacij o strokovnih 

predavanjih ostalih območnih društev), 

- akcija za pridobivanje novih članov ter donatorjev, 

- posodabljanje in skrb za spletno stran DKD, 

- predlaganje članov društva za priznanja (Čopove diplome in priznanja, nagrade 

Kalanovega sklada), ki jih podeljuje ZBDS, 

- skrb za spoštovanje etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev (pri vsakdanjem delu 

knjižničarjev) 

- določitev članarine za leto 2016 

- organiziranje strokovne ekskurzije (ogledi knjižnic) 

 

K4. Članarina 

V letu 2015 je bila članarina DKD 30 € za zaposlene in 17 € za študente in upokojence. 

Sprejet je bil sklep, da članarina v letu 2016 ostane nespremenjena. 



Članom DKD iz Knjižnice Mirana Jarca se članarina odtegne pri plači, ostalim se pošlje 

položnice. 

 

K5. Poročilo nadzornega odbora 

Poročilo nadzornega odbora je ob odsotnosti predsednice Karin Servatzy podala članica Irena 

Muc. Finančni podatki DKD so bili pregledni, poslovanje DKD je vzorno in tekoče vodeno. 

Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto. 

 

K6. Sprememba statuta  

V točki, ki določa trajanje mandata predsedstva, se trajanje spremeni iz dveh na štiri leta. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

K7. Volitve  

Ker je dosedanjemu predsedstvu potekel mandat, je bilo potrebno izvesti volitve.  

Predlagani so bili: za predsednico Brigita Lavrič, za podpredsednico Ekaterina Kostov, za 

tajnico Polonca Muhič, za  blagajničarko pa  Alenka Kraus. Vse so bile soglasno izvoljene. 

 

K8. Strokovna ekskurzija DKD 

Podani so bili trije predlogi: 

- Brigita Lavrič predlaga ogled NUK-a v Zagrebu, kamor nas je povabila Frida Biščan, 

bivša direktorica Gradske knjižnica I.G. Kovačić Karlovac.  

- Nataša Franko predlaga ogled Knjižnice Lendava  

- Petra Kovič predlaga ogled knjižnice na Rijeki 

Morebitne ostale predloge se posreduje Brigiti Lavrič po elektronski pošti. 

Ekskurzijo bi izvedli v spomladanskem času, jesenski termin ostaja kot rezerva. 

 

K9. Razno 

Ni bilo predlogov in pripomb. 

 

K10. Predstavitve 

Predstavitev primerov založniške dejavnosti posameznih osrednjih knjižnic našega območja 

- Darja Peperko Golob, KMJ: Janez Krajec – novomeški mojster črne umetnosti 
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