
 
Društvo knjižničarjev Dolenjske 
Rozmanova ulica 28 
8000 Novo mesto 
 

 
ZAPISNIK 

 
rednega občnega zbora DKD, ki je bil v torek, 20. februarja 2018, ob 11.00 uri v Trdinovi 
čitalnici Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. 
  
Prisotni: (v prilogi lista prisotnosti) 
Prisotnih je bilo  33 od 56 članov društva.  
 
Dnevni red: 
 
11.00 – 12.00 Zbor članov 
 
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika 
2. Razrešitev in izvolitev članov izvršnega odbora 
3. Poročilo blagajnika 
4. Poročilo predsednika o delovanju Društva knjižničarjev Dolenjske za leto 2017 in plan dela 
za leto 2018 
5. Imenovanje delegatov v Občni zbor Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 
6. Članarina 2018 
7. Poročilo nadzornega odbora 
8. Strokovna ekskurzija 2018 
9. Razno 
                                                                                                                                     
12.00 – 14.30 Predstavitve 
 
10. Delavnica Konflikti v izposoji (Brigita Tomas) 
 
 
K1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika 
Predsednica Brigita Lavrič je vse prisotne lepo pozdravila in predlagala delovno predsedstvo 
občnega zbora: za predsednico Klementino Kolarek, za zapisnikarico Polonco Muhič in za 
overovateljici zapisnika Ekaterino Kostov in Marinko Kren. 
Delovno predsedstvo je bilo soglasno izvoljeno. 
 
 
K2. Razrešitev in izvolitev članov izvršnega odbora 
Zaradi prenehanja članstva v društvu in podvajanja funkcije predsednice društva Brigite Lavrič, je bila 
potrebna njuna razrešitev v izvršnem odboru. Kot novi članici izvršnega odbora sta bili soglasno 
sprejeti Petra Kovič in Urška Šoštar. 
 
 
 



K3. Poročilo blagajničarke / Finančno poročilo 
Blagajničarka društva Alenka Kraus je bila opravičeno odsotna. Finančno poročilo o delu 
Društva Knjižničarjev Dolenjske za leto 2017 (od 1.1.2017 do 31.12.2017) je blagajničarka 
predala Polonci Muhič, ki je poročilo predstavila. Na računu društva je bilo na dan 
31.12.2017 1.456,61 € (prihodki: 2.554,11 €; stroški 2.058,18  €, presežek preteklega 
obdobja  1.065,68 €). V primerjavi s predhodnim letom so se stroški povišali za 10%, prihodki 
so se v primerjavi s predhodnim letom povišali kar za 53%, predvsem zaradi prejetih 
namenskih sredstev s strani Mestne občine Novo mesto. Finančno poročilo je priloženo 
zapisniku. 
 
 
K4. Poročilo predsednika o delovanju Društva knjižničarjev Dolenjskev letu 2017 in plan za 
leto 2018 
Predsednica Brigita Lavrič je podala vsebinsko poročilo o delovanju društva za leto 2017 in 
plan za leto 2018: 
 
POROČILO DRUŠTVA KNJIŽNIČARJEV DOLENJSKE ZA LETO 2017 TER PLAN DELA ZA LETO 
2018 
 
Organi Društva knjižničarjev Dolenjske: 

 
VODSTVO: 
- predsednica Brigita Lavrič, podpredsednica Ekaterina Kostov, tajnica Polonca Muhič, 

blagajničarka Alenka Kraus 
 
IZVRŠNI ODBOR:  
- Tanja Cuder Udovič, Sabina Zupančič, Angela Čuk, Maja Ivanež, Helena Brulc, Marta 

Strahinič, Marko Zupanc, Marija Andrejčič 
 
NADZORNI ODBOR: 
- Karin Servatzy, Irena Muc, Simona Lužar 

 

 
Poročilo Društva knjižničarjev Dolenjske v letu 2017: 
Za Društvo knjižničarjev Dolenjske je bilo leto 2017 jubilejno leto. 40 let je minilo, od kar se je 

13.1.1977 v Študijski knjižnici Mirana Jarca odvijal Ustanovni občni zbor DKD. Ob jubileju smo 

1.3.2017 organizirali praznovanje obletnice. Pripravili smo razstavo Društvo knjižničarjev – 40 let, 

kazalke, literarni sprehod po Novem mestu in zaključno večerno prireditev Blazno resno praznujemo 

z Deso Muck v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca. 

Poročilo o delu Društva knjižničarjev Dolenjske 2017 je priloga zapisnika. 

Načrt delovanja Društva knjižničarjev Dolenjske v letu 2018: 
Organizacija srečanj članov društva z namenom vse večjega povezovanja in poenotenja 
knjižničarskega dela, …. 

 
Program dela Društva knjižničarjev Dolenjske 2017 je priloga zapisnika. 
 



K5. Imenovanje delegatov v Občni zbor Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 
Dosedanji delegatki predsednica Brigita Lavrič in podpredsednica Ekaterina Kostova sta bili soglasno 
potrjeni tudi vnaorej. 
 
 
K6. Članarina 
V letu 2017 je bila članarina DKD 30 € za zaposlene in 17 € za študente in upokojence. 
Sprejet je bil sklep, da članarina v letu 2018 ostane nespremenjena. 
 
Članom Društva knjižničarjev Dolenjske, zaposlenih v Knjižnici Mirana Jarca, se članarina 
odtegne pri plači, ostalim se pošlje položnice oziroma podatke za plačilo preko e-banke. 
Pri postavki članarina je predsednica izpostavila tudi dejstvo, da vsi ki opravljajo raznorazne 
funkcije v strokovnih sekcijah pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, po pravilniku ne 
morejo biti člani sekcije (ker te izhajajo iz področnih društev), če niso člani področnih 
društev. 
 
K7. Poročilo nadzornega odbora 
Poročilo nadzornega odbora je bilo naknadno podano 27. 2. 2018 s strani predsednice 
Nadzornega odbora Karin Servatzy.  Finančni podatki Društva knjižničarjev Dolenjske so bili 
pregledni, poslovanje je vzorno in tekoče vodeno.  
 
K8. Strokovna ekskurzija 2018 
Tudi v letu 2018 ima društvo v načrtu organizacijo strokovne ekskurzije. Društvo bi poravnalo 
stroške avtobusnega prevoza, vse ostale stroške (vstopnine) bi si plačali sami. Člani so podali 
naslednje predloge: 
- ogled knjižnice Vrhnika, muzej Bistra, Šolski muzej (učna ura), 
- Župančičeva pot v Beli krajini, muzej, 
- ogled Knjižnice slepih in slabovidnih. 

 
Morebitne ostale predloge se posreduje Brigiti Lavrič po elektronski pošti. 
Ekskurzijo bi izvedli v jesenskem času. 
 
 
K9. Razno 
Predsednica je poudarila, da je še vedno potrebno sodelovanje članov npr.  pri prireditvah, 
če društvo ni soorganizator se kot sočlani povabimo in se poskušamo temu povabilu kdaj 
tudi odzvati. 
Facebook in spletna stran društva je redko obiskana. Dobrodošli so predlogi za vsebino. 
Veseli smo novih članov, šolskih knjižničarjev, ki so letos bili  težko bitko z ministrstvom. 
Za ZBDS je bilo lani volilno leto. Predsednica je še vedno Sabina Fras Popović. 
Na voljo so nove nalepke za leto 2018. 
Predsednica je našla kar nekaj dokumentov društva. Potrebno jih je pregledati in morda tudi 
digitalizirati ter objaviti na spletni strani 
Na spletni strani Društva knjižničarjev Dolenjske je objavljena pristopna izjava. 
 
K10. Delavnica Konflikti v izposoji 
Predavateljica Brigita Tomas je izvedla delavnico na temo Konflikti v izposoji. 



 
 
 
Zapisala:                                                                       Overovateljici zapisnika: 
 
Polonca Muhič                                                               Ekaterina Kostov 
 
                                                                                          Marinka Kren 
 
 
 
 
Priloge: 
- lista prisotnosti  
- finančno poročilo 
- poročilo o delu Društva knjižničarjev Dolenjske v letu 2017 
- program dela Društva knjižničarjev Dolenjske 2018 
 
 
 
Novo mesto, 26.3.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


