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DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV GORENJSKE 

Gregorčičeva 1 

4000  Kranj 

 

Datum: 9. 3. 2018 

 

ZAPISNIK REDNEGA OBČNEGA ZBORA DBG  

ZA LETO 2017 

 

Redna letna seja volilnega občnega zbora Društva bibliotekarjev Gorenjske (v 

nadaljevanju DBG) za leto 2017 je bila v petek, 9. marca 2018, ob 18.30 uri, v dvorani 

Mestne knjižnice Kranj, 1. nadstropje, Gregorčičeva ulica 1, Kranj. 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev Občnega zbora  

2. Izvolitev delovnih teles Občnega zbora  

3. Poročilo verifikacijske komisije  

4. Sprejem predlaganega dnevnega reda  

5. Potrditev zapisnika Občnega zbora za leto 2016 

6. Poročilo o delu DBG za leto 2017 

7. Finančno poročilo DBG za leto 2017 

8. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2017 

9. Poročilo Častnega razsodišča za leto 2017 

10. Načrt dela DBG za leto 2018 

11. Sprejem spremenjenega in dopolnjenega Statuta DBG 

12. Sprejem Poslovnika o delu Občnega zbora, kandidacijskem postopku in 

volitvah organov DBG 

13. Sprejem spremenjenega Pravilnika o podeljevanju priznanj DBG 

14. Podelitev društvenega priznanja Mileni Enci in Rezki Šubic Pleničar, ter 

imenovanje Rezke Šubic Pleničar za častno članico DBG 

15. Razrešitev organov DBG in delegatov za Občni zbor ZBDS v mandatnem 

obdobju 2014-2018 

16. Volitve organov DBG za mandatno obdobje 2018-2022 

17. Imenovanje delegatov DBG za Obči zbor ZBDS v mandatnem obdobju 2018-

2022 

18. Razno 

 

Ad1) Otvoritev občnega zbora 
 

Predsednica DBG, Maja Vunšek, je ob 18.30 uri pozdravila in nagovorila navzoče 

člane društva in otvorila  redni letni in volilni Občni zbor članov Društva bibliotekarjev 

Gorenjske. 

Predlagala in imenovala je naslednje delovno predsedstvo: 
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1. Maja Lesar, predsednica delovnega predsedstva 

2. Ana Marija Miklavčič, članica delovnega predsedstva in overovateljica zapisnika 

3. Tina Oman, članica delovnega predsedstva in overovateljica zapisnika  

 

Za zapisnikarico občnega zbora je bila določena Silva Kos.  

Maja V. Občnemu zboru predlaga naslednji sklep: 

 

Sklep 1: OZ se strinja s predlaganim delovnim predsedstvom v sestavi: 

predsednica Maja Lesar, članici in overovateljici zapisnika Ana Marija 

Miklavčič in Tina Oman, za zapisničarko je imenovana Silva Kos. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad2) Izvolitev delovnih teles Občnega zbora 

 

Predsednica delovnega predsedstva, Maja Lesar, pozdravi navzoče člane DBG in 

OZ predlaga izvolitev delovnih teles Občnega zbora. To so: 

Verifikacijska komisija:  

- Maja Šmitek 

- Tomaž Bešter 

 

Kandidacijska komisija: 

1. Marko Rauch 

2. Jana Z. Bešter 

3. Romana Hafnar 

 

Volilna komisija: 

1. Jure Bohinec  

2. Franci Sever 

3. Maja Kenda 

 

Predlagani člani v delovnih telesih so bili potrjeni z  sklepom: 

 

Sklep 2: OZ se strinja s predlaganimi člani za izvolitev delovnih teles Občnega 

zbora za leto 2017. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad3) Poročilo verifikacijske komisije o ugotovitvi sklepčnosti 

 

V DBG je trenutno včlanjenih 98 aktivnih članov. Za sklepčnost OZ je potrebna 

minimalna polovica vseh članov, kar jih je vsaj 49.  
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Verifikacijska komisija, v sestavi Maja Šmitek in Tomaž Bešter, je ob pričetku občnega 

zbora preštela navzoče člane. V dvorani MKK je bilo ob 18.35 uri prisotnih 26 članov 

DBG. 

Ker v dvorani ni bila prisotna več kot polovica članstva se je OZ preložil za 15 min.  

 

Predsednica delovnega predsedstva je navzoče seznanila, da je po preteku 15-ih 

minut občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je navzoča 

najmanj desetina vseh članov. Desetino vseh članov za leto 2017 predstavlja vsaj 9 

navzočih članov.  

Sklep 3: Redni občni zbor ni sklepčen, saj je v dvorani navzočih 26 članov 

DBG, kar je manj kot polovica vseh članov DBG. Z občnim zborom bomo 

nadaljevali po preteku 15 min. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

15-minutni odmor smo namenili ga. Mojci Trtnik, ki je članom DBG predstavila 

stanovsko revijo Knjižničarske novice in povabila k soustvarjanju in oddaji člankov. Po 

predstavitvi smo nadaljevali z Občnim zborom. 

 

 

Ad4) Sprejem predlaganega dnevnega reda 

 

Z vabilom na  OZ so člani DBG prejeli tudi predlagani dnevni red. Predsednica 

delovnega predsedstva pozove k potrditvi le-tega. 

 Sklep 4: Občni zbor potrdi predlagani dnevni red.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad5) Potrditev zapisnika Občnega zbora za leto 2016 

 

K vabilu je bil priložen tudi zapisnik lanskoletnega Občnega zbora. Nihče od 

navzočih ni imel pripomb na zapisnik, zato je delovno predsedstvo predlagalo 

naslednjih sklep: 

 

Sklep 5: Občni zbor potrdi zapisnik Občnega zbora za leto 2016. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad6 - 9) Poročila za leto 2017 

 

Sledila so poročila za leto 2017.  

Poročilo o delu DBG za leto 2017 
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Predsednica delovnega predsedstva je povabila predsednico DBG, da je 

predstavila poročilo o delu društva za leto 2017. Vsi člani DBG so Poročilo o delu v 

letu 2017 prejeli po e-pošti, katerega so si lahko prebrali. Poročilo je tudi priloga tega 

zapisnika. 

Finančno poročilo DBG za leto 2017 

Finančno poročilo je del Poročila o delu za leto 2017 in ga je podala predsednica 

društva Maja Vunšek. 

Poročilo Nadzornega odbora za leto 2017 

Sledilo je poročilo predsednika Nadzornega odbora DBG, Marka Raucha, ki je 

navzoče seznanil, da v preteklem letu ni bilo nepravilnosti v delovanju društva. Tudi 

njegovo poročilo je priloga tega zapisnika. 

Poročilo Častnega razsodišča za leto 2017 

Poročilo Častnega razsodišče DBG je podala Neli Tomšič, ki je navzoče seznanil, da v 

preteklem letu v društvu ni bilo nobenih prekrškov. Tudi njegovo poročilo je priloga 

tega zapisnika. 

Sledila je razprava na poročila. Predsednica delovnega predsedstva je povabila vse 

prisotne člane, da podajo svoje mnenje in komentarje na podana poročila. Melita 

Ambrožič se je zahvalila Maji Vunšek za odlično vodenje društva. Maja Lesar je na 

koncu predlagala skupno potrditev vseh poročil hkrati in sicer z enotnim sklepom: 

 

Sklep 6: Na podlagi točk dnevnega reda 6, 7, 8 in 9 se sprejmejo vsa poročila; 

in sicer, Poročilo o delu DBG za leto 2017, Finančno poročilo za leto 2017, 

Poročilo nadzornega odbora za leto 2017 ter Častnega razsodišča za leto 

2017.   

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad10) Načrt dela DBG za leto 2018 

 

Že v lanske letu smo na OZ sprejeli načrt dela, ki vključuje tudi leto 2018. Predsednica 

Maja Vunšek nam je predstavila tiste dejavnosti v društvu, ki imajo že določen termin. 

Novo vodstvo bo v nadaljevanju sledilo začrtanim ciljem v letu 2018. 

 

Ad 11) Sprejem spremenjenega in dopolnjenega Statuta DBG 
 

K vabilu na OZ je bil priložen tudi predlog Statuta Društva bibliotekarjev Gorenjske, ki 

je spremenjen in dopolnjen. V zadnjem mandatu so se pokazale pomanjkljivosti 

teksta, ki niso bile jasno opredeljene, prav tako se je s pregledovanjem arhiva in 

pisanjem kronologije razkrilo, kdaj je bilo društvo v resnici ustanovljeno. Vse to je 

mailto:dbibliotekarjevg@gmail.com


 

n: Gregorčičeva ul. 1, 4000 Kranj , SI                                                                                                                               

e: dbibliotekarjevg@gmail.com  fb: www.facebook.com/dbgor                                                                                      

DŠ: 85147117 (nismo davčni zavezanci) MŠ: 5119383000 TRR: SI56 0700 0000 0553 281 

pripeljalo do odločitve, da se Statut popravi, dopolni in v nekaterih ključnih točkah 

spremeni. Ker se dodajajo dejavnosti društva in popravljajo podatki o ustanovitvi 

društva je to dovolj velik razlog, da se sprejme spremenjen in dopolnjen predlog 

besedila Statuta. OZ je bil predlagan sklep: 

Sklep 7 :  Na podlagi 42. člena veljavnega Statuta Društva bibliotekarjev 

Gorenjske, Občni zbor sprejme predlog spremenjenega in dopolnjenega 

Statuta Društva bibliotekarjev Gorenjske. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad12) Sprejem Poslovnika o delu Občnega zbora, kandidacijskem postopku in 

volitvah organov DBG 

 

Po zgledu ZBDS je IO DBG pripravil nov splošni akt društva, ki bo olajšal delo organom 

društva pri postopkih, ki se ne izvajajo pogosto. Ta akt se imenuje Poslovnik o delu 

Občnega zbora, kandidacijskem postopku in volitvah organov Društva bibliotekarjev 

Gorenjske in ga društvo do sedaj ni imelo. OZ se predlaga sklep o potrditvi 

dokumenta: 

 

Sklep 8 :  Na podlagi 22. člena veljavnega Statuta Društva bibliotekarjev 

Gorenjske, Občni zbor sprejme predlagano besedilo novega splošnega akta 

društva, ki se imenuje: Poslovnik o delu Občnega zbora, kandidacijskem 

postopku in volitvah organov Društva bibliotekarjev Gorenjske. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 13) Sprejem spremenjenega Pravilnika o podeljevanju priznanj DBG 

 

Društvo ima trenutno veljaven splošni akt o podeljevanju priznanj in nagrad, ki pa 

zaradi svoje vsebinske neprožnosti nikoli ni zaživel. IO DBG predlaga spremembo in 

poenostavitev podeljevanja priznanj, uvaja pa tri nove kriterije za podeljevanje. Iz 

vsebine so črtane nagrade, ker finančno niso izvedljive. Dodaja se avtonomna 

odločitev predsednika društva, da se na koncu svojega mandata zahvali nekaterim 

članom za dobro in prizadevno opravljeno delo. Zato je bil predlagan sklep: 

 

Sklep 9 : Na podlagi  22. in 41. člena veljavnega Statuta Društva bibliotekarjev 

Gorenjske, Občni zbor sprejme predlagano besedilo novega Pravilnika o 

priznanjih Društva bibliotekarjev Gorenjske. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 14) Podelitev društvenega priznanja Mileni Enci in Rezki Šubic Pleničar, ter  

imenovanje Rezke Šubic Pleničar za častno članico DBG 

 

17. aprila 2018 bo Društvo bibliotekarjev Gorenjske praznovalo 50 let delovanja. Ob 

tej priložnosti bomo po rednem Občnem zboru članov priredili Slavnostno akademijo 

s kratkim kulturnim in družabnim programom. Odločili smo se, da bomo na prireditvi v 

imenu DBG podelili prvi dve društveni priznanji za velik in dolgotrajen prispevek k 
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delovanju društva dvema nekdanjima predsednicama, gospe Rezki Šubic Pleničar in 

gospe Mileni Enci. OZ potrdi predlagana sklepa: 

 

Sklep 10 :  Občni zbor DBG potrjuje sklep IO DBG o podelitvi priznanj za 

predano, angažirano in v javnosti vidno delo v društvu dvema nekdanjima 

predsednicama DBG, gospe Rezki Šubic Pleničar in gospe Mileni Enci. 

in 

Sklep 11 : OZ DBG na predlog Maje Vunšek in in na podlagi sklepa IO DBG 

sprejema sklep, da nekdanja predsednica društva in sedanja aktivna vodja 

predračunalniških knjižničarjev, gospa Rezka Šubic Pleničar, postane častna 

članica Društva bibliotekarjev Gorenjske. 

Sklepa  sta bila soglasno sprejeta. 

 

Ad 15) Razrešitev organov DBG in delegatov za Občni zbor ZBDS v mandatnem 

obdobju 2014 – 2018 

 

Delovno predsedstvo predlaga sklep s katerim razreši organe in delegate DBG v 

mandatnem obdobju 2014-2018. OZ je predlagan sklep o razrešitvi: 

 

Sklep 12:  Občni zbor DBG razrešuje vse organe in delegate DBG za mandatno 

obdobje 2014-2018. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 16) Volitve organov DBG za mandatno obdobje 2018 – 2022 

 

Sledile so volitve v organe društva in novo vodstvo za mandatno obdobje 2018 – 

2022. Predsednica delovnega predsedstva, Maja Lesar je pozvala kandidacijsko 

komisijo, da Občnemu zboru poda Poročilo o kandidacijskem postopku. Predsednik 

komisije, Marko Rauch je prebral poročilo in predlog kandidacijskega lista. OZ je bil 

predlaga sklep o  potrditvi kandidacijskega lista in volilnih lističev. 

 

Sklep 13 : OZ potrjuje kandidacijsko listo in volilni listič za volitve članov v 

organe DBG za mandatno obdobje 2018 – 2022. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ko je volilna komisija pridobila kandidacijsko listo in volilne lističe ter volilni imenik 

aktivnih članov DBG so se volitve lahko pričele. Po preteku 15 min smo nadaljevali z 

razglasitvijo rezultatov volitev. 
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Maja Lesar je pozvala predsednika volilne komisije Jureta Bohinec, da poda poročilo 

o volitvah. Na podlagi poročila je bil OZ predlagan sklep o novoizvoljenih organih 

DBG: 

 

Sklep 14 : OZ potrjuje novo izvoljene člane v organe DBG za mandatno 

obdobje 2018 – 2022 in sicer za; 

Predsednico: Heleno Krampl Nikač 

Podpredsednico: Majo Vunšek 

Tajnico: Majo Lesar 

Blagajničarko: Mileno Enci 

Člani IO: Martina Klemenčič, Silva Kos, Petra Puhar Kejžar, Barbara 

Kalan in Majda Treven,  

Člani NO: Marko Rauch, Jana Z. Bešter, Vesna Perko 

Člani častnega razsodišča: Ines Jenšterle, Neli Tomšič, Franci Sever 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 17) Imenovanje delegatov DBG za Občni zbor ZBDS v mandatnem obdobju  

2018 – 2022 

 

Glede na število aktivnih članov (98) ima DBG lahko 2 delegata, ki zastopata DBG na 

Občnih zborih ZBDS. Če bo članstvo preseglo število 100, bomo imeli pravico do 3 

delegatov. Katja Bevk je OZ opozorila, da nam pri 100 članih pripadajo 4 delegati. 

Predlaganim trem delegatkam Silvi Kos, Maji Lesar in Heleni Krampl Nikač je OZ dodal 

še Mileno Enci. Člani so delegatke potrdili s sklepom:  

 

Sklep 15 : OZ DBG podeljuje za obdobje 2018 - 2022 mandat štirim 

delegatkam za OZ ZBDS in sicer Silvi Kos, Maji Lesar, Heleni Krampl Nikač in 

Mileni Enci. Dokler bo v DBG manj kot 100 članov, se OZ ZBDS po predhodnem 

dogovoru udeležujejo tri delegatke. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 18) Razno 

 

Pod točko razno nismo obravnavali dodatnih tem. 

 

 

Redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Gorenjske se je zaključil ob 20. 10 uri. 
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Priloge: 

- Poročilo za  leto 2017, 

- Finančno poročilo za leto 2017 (je sestavni del Poročila za leto 2017), 

- Poročilo Nadzornega odbora DBG za leto 2017, 

- Poročilo Častnega razsodišča DBG za leto 2017, 

- lista prisotnosti. 

 

 

 

Zapisala:                                                Predsednica  delovnega predsedstva: 

Silva Kos                                                  Maja Lesar         

                                                                                       

 

                                                                         Overovateljici zapisnika: 

                                                                                                    

Tina Oman 

 

 

                                                      Ana Marija Miklavčič                              

 

 

 

 

V Kranju, 9. 3. 2018 
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