
 
Društvo knjižničarjev Dolenjske 
Rozmanova ulica 28 
8000 Novo mesto 
 

 
ZAPISNIK 

 
rednega občnega zbora DKD, ki je bil v četrtek, 25. marca 2021, ob 12.00 uri preko 
aplikacije Zoom. 
  
Prisotni:  
Prisotnih je bilo  33 od 50 članov društva.  
 
Dnevni red: 
 
12.00 – 13.00 Zbor članov 
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika 
2. Poročilo blagajnika 
3. Poročilo o delovanju Društva knjižničarjev Dolenjske za leto 2020 
4. Plan dela za leto 2021 
5.  Poročilo nadzornega odbora 
6. Razno 
                                                                                                                                      
 
K1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika 
Predsednica Brigita Lavrič je vse prisotne lepo pozdravila in predlagala delovno predsedstvo 
Zbora članov: za predsednico Matejo Bahč, za zapisnikarico Polonco Muhič in za 
overovateljici zapisnika Ekaterino Kostov in Marinko Kren. 
Delovno predsedstvo je bilo soglasno izvoljeno. 
 
 
K2. Poročilo blagajničarke / Finančno poročilo 
Blagajničarka društva Alenka Kraus je podala finančno poročilo o delu Društva Knjižničarjev 
Dolenjske za leto 2020.  Na računu društva je bilo na dan 31.12.2020 2.808,11 € (prihodki: 
1.075,14 €; stroški 1.071,52 €, presežek preteklega obdobja  2.804,49 €). V primerjavi s 
predhodnim letom so se stroški znižali za 31%, prihodki so se v primerjavi s predhodnim 
letom znižali za 59%, zaradi znižane višine letne članarine in manj prejetih namenskih 
sredstev s strani Mestne občine Novo mesto. Finančno poročilo je priloženo zapisniku. 
 
 
K3. Poročilo predsednika o delovanju Društva knjižničarjev Dolenjske v letu 2020  
Predsednica Brigita Lavrič je podala vsebinsko poročilo o delovanju društva za leto 2020. 

 Leto 2020 je zaznamovala epidemija, ki nas je vodila na delo na daljavo na drugi strani pa 

tudi bolj individualno delo.   



44. zbor članov Društva knjižničarjev je potekal 5. marca 2020. Za društvo je bilo to volilno 
leto. Člani so soglasno izvolili nov mandat že obstoječemu vodstvu. 

 
 
POROČILO DRUŠTVA KNJIŽNIČARJEV DOLENJSKE ZA LETO 2020  
 
Organi Društva knjižničarjev Dolenjske: 

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

blagajničarka Alenka Kraus 
 
IZVRŠNI ODBOR:  
- Urška Šoštar, Angela Čuk, Maja Ivanež, Mateja Kambič, Helena Brulc, Marija Andrejčič, 

Borut Kirar, Marija Debevc Rakoše, Nemanič Baškovič Lidija 
 
NADZORNI ODBOR: 
- Karin Servatzy, Irena Muc, Simona Lužar 

 

 
Poročilo Društva knjižničarjev Dolenjske v letu 2020: 

V letu 2020 je letno članarino v društvu plačalo 41,  kar pomeni, da je število članov manjše 
kot v letu 2019. Člani društva so večinoma zaposleni v splošnih knjižnicah.  Potrebno bi bilo 
aktivno predstavljanje društva med ostalimi knjižničarji.  

Višina članarine v letu 2020 je bila znižana zaradi razglašene epidemije COVID in je znašala 
15EUR. 

Čopovo diplomo za leto 2020 je prejela članica Angela Čuk. 

V novembru je bilo potrebno oddati poročilo o delu društva in porabi sredstev na mestno 
občino Novo mesto. Uspešni smo bili na dveh razpisih, za redno delo društva in izpostavljen 
program Knjigotapljenje. Programa seveda nista bila izvedena (epidemija), zato sredstev 
nismo prejeli. 

Poročilo o delu Društva knjižničarjev Dolenjske 2020 je priloga zapisnika. 

 
K4. Plan dela Društva knjižničarjev Dolenjske v letu 2021  
Predsednica Brigita Lavrič je predstavila plan dela društva za leto 2021.  
 

PLAN DELA ZA LETO 2021 
Načrt delovanja Društva knjižničarjev Dolenjske v letu 2021: 
V letu 2021 bomo pripravili: redni letni zbor članov Društva knjižničarjev Dolenjske, 
strokovno predavanje ali delavnico. Po zgledu ostalih društev se bomo potrudili organizirati 
izobraževalni dan. Strokovna ekskurzija 2021 za člane društva, bo spremenjena v lažji pohod 
(Machova pot) oziroma se bomo potrudili pokazati lokalne posebnosti, v kar nas spodbuja 
tudi Mestna občina Novo mesto. 



V novembru 2021 bomo v sodelovanju z občino in Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto izvedli 
projekt Knjigotapljenje, za Slovence na Dunaju. 
 
 Program dela Društva knjižničarjev Dolenjske 2021 je priloga zapisnika. 

 
 
K5. Poročilo nadzornega odbora 
Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica Nadzornega odbora Karin Servatzy.  
Finančni podatki Društva knjižničarjev Dolenjske so bili pregledni, poslovanje je vzorno in 
tekoče vodeno.  
 

 
K6. Razno 
Članarina 2021: 30 EUR. Del, ki ga odvajamo na ZBDS se je povečal.   

Če še kdo nima izkaznice ZBDS, naj prosim sporoči predsednici, ki ima pripravljene tudi 

nalepke 2021. 

 

Še vedno velja: facebook, spletna stran DKD, če je kaj takega, lahko podate pobudo, kaj bi želeli 

da se objavi na dkd fb.  

 

Na voljo članom je knjiga Skriti knjižni zakladi (kdo bi jo želel) in zloženka Čopove diplome.  

V torek 20.4. bomo imeli predstavitve sekcije IBBY ob 10. uri preko ZOOM, v sodelovanju z 

Društvom bibliotekarjev Celje. 

 

ZBDS je že (lani) določil naslov in temo kongresa 2021, ki bo jeseni: »Uporabnik v kontekstu 

sprememb« (21. do 23. september 2021,na daljavo, s pomočjo aplikacije Zoom). 

 

Objavljen je bil Razpis kandidacijskega postopka za člane organov in delovnih teles ZBDS 

za mandatno obdobje 2021-2025. Zbiramo prijave. Novo vodstvo bo tako do 18.12.2021 

sodelovalo s starim kar je pomembno za lažjo predajo dela. 

 
 
Zapisala:                                                                                 Overovateljici zapisnika: 
 
Polonca Muhič                                                                             Ekaterina Kostov 
 
                                                                                                           Marinka Kren 
 
 
Priloge: 
- finančno poročilo 2020 
- poročilo o delu Društva knjižničarjev Dolenjske v letu 2020 
- program dela Društva knjižničarjev Dolenjske 2020 
 
Novo mesto, 9.4.2021 

http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2021/razpis_s_prilogami_volitveZBDS2021.docx#overlay-context=razpis-2021
http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2021/razpis_s_prilogami_volitveZBDS2021.docx#overlay-context=razpis-2021


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


