
DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV GORENJSKE 

Gregorčičeva 1 

4000  Kranj 

 

Datum: 10. 3. 2021 

 

ZAPISNIK REDNEGA OBČNEGA ZBORA DBG  

ZA LETO 2020 

 

Redna letna seja občnega zbora Društva bibliotekarjev Gorenjske (v nadaljevanju 

DBG) za leto 2020 je bila v sredo, 10. marca 2021, ob 20.00 uri, v aplikaciji ZOOM ZBDS. 

Glasovanje je potekalo preko orodja v aplikaciji zoom, kjer so člani lahko potrjevali v 

naprej pripravljene sklepe. 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev občnega zbora  

2. Imenovanje in potrditev delovnega predsedstva  

3. Poročilo verifikacijske komisije o ugotovitvi sklepčnosti  

4. 15 minut za pogovor in glasbo  

5. Potrditev dnevnega reda občnega zbora  

6. Potrditev zapisnika Občnega zbora za leto 2019  

7. Poročilo o delu DBG za leto 2020  

8. Finančno poročilo DBG za leto 2020  

9. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2020  

10. Poročilo Častnega razsodišča za leto 2020  

11. Načrt dela DBG za leti 2021 - 2022  

12. Razno 

 

  



Ad1) Otvoritev občnega zbora 

Predsednica DBG, Helena K. Nikač, je ob 20.00 uri pozdravila in nagovorila navzoče 

člane društva in otvorila letni občni zbor članov. 

 

Ad2) Imenovanje in potrditev delovnega predsedstva 

Predlagala in imenovala je naslednje delovno predsedstvo: 

1. Silva Kos, predsednica delovnega predsedstva 
2. Sabina Šolar, članica delovnega predsedstva in overovateljica zapisnika 
3. Martina Klemenčič, članica delovnega predsedstva in overovateljica 

zapisnika  
4. Maja Vunšek in Martina Klemenčič, članici verifikacijske komisije. 

Za zapisnikarico občnega zbora je določena Maja Lesar. 

Sklep: Občni zbor se strinja s predlaganim delovnim predsedstvom v sestavi: 

predsednica Silva Kos, članici in overovateljici zapisnika Sabina Šolar in Martina 

Klemenčič ter zapisničarka Maja Lesar.  

Sklep: Občni zbor se strinja s predlaganimi člani Verifikacijske komisije v 

sestavi Maja Vunšek in Martino  Klemenčič. 

Navzoči člani so z glasovanjem v aplikaciji zoom soglasno potrdili sklep. 

 

Ad3) Poročilo verifikacijske komisije o ugotovitvi sklepčnosti 

Predsednica društva, Helena K. Nikač je glede na 19. člen Statuta DBG pojasnila, da 

je občni zbor sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica 

vseh članov društva. Ob tem je navedla, da je imelo društvo v letu 2020 83 aktivnih 

članov. Torej bi moralo biti prisotnih vsaj 41,5 članov društva.  

Verifikacijska komisija, v sestavi Martine Klemenčič in Maje Vunšek, je ob pričetku 

občnega zbora preštela navzoče člane. V aplikacijo zoom je bilo ob 20.uri prijavljenih 

24 članov DBG, zato občni zbor ni bil sklepčen. 

Sklep: Redni občni zbor ni sklepčen, saj je navzočih 24 članov DBG, kar je manj 

kot polovica vseh članov DBG v letu 2020. Z občnim zborom bomo nadaljevali 

po preteku 15 min. 

Navzoči člani so z glasovanjem v aplikaciji zoom soglasno potrdili sklep. 

 

Ad4) 15 minut za pogovor in glasbo 

Nadaljevali smo s kratkimi poročili Gorenjskih knjižnic o tem, kako so prilagodila svoja 

poslovanja in delovanje v lokalnih skupnostih v novih razmerah zaradi preprečevanja 



okužb z COVID-19. Iz Škofje Loke se je oglasila Majda Treven, Sabina Šolar je 

predstavila delo v Knjižnici Toneta Pretnarja Tržič, Nataša Kokošinek se je oglasila iz 

Občinske knjižnice Jesenice, Maja Vunšek je predstavila delo v Mestni knjižnici Kranj 

ter Silva Kos, aktivnosti v Knjižnici A.T. Linharta Radovljica. 

 

Ad5) Potrditev dnevnega reda občnega zbora 

Z vabilom na redni OZ, z dne 19. 2. 2021 so člani DBG prejeli tudi predlagani dnevni 
red.  

Sklep: Občni zbor potrdi predlagani dnevni red.  

Navzoči člani niso imeli pripomb. V aplikaciji zoom so navzoči člani soglasno potrdili 

predlagani dnevni red..  



Ad6) Potrditev zapisnika Občnega zbora za leto 2019 

Predsednica delovnega predsedstva, Silva Kos, da v potrditev Zapisnik OZ za leto 

2019. Navzoči člani niso imeli pripomb na zapisnik. 

Sklep: Občni zbor potrdi Zapisnik Občnega zbora za leto 2019. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad7 – 10) Poročila 

 Poročilo o delu DBG za leto 2020 

Predsednica delovnega predsedstva je povabila predsednico DBG mag. Heleno 

Krampl Nikač, da predstavi poročilo o delu društva v letu 2020. Vsi člani DBG so 

Poročilo o delu v letu 2020 prejeli po e-pošti. Glede na okoliščine posebnega leta, ki 

je bil zaznamovan z epidemijo COVID-19 so bile okrnjene tudi aktivnosti društva. Do 

sredine marca smo uspeli organizirati letni občni zbor članov društva, ki je bil 27.2.2020  

(IO DBG) ter ogled Narodne galerije v Ljubljani, 1. marca 2020 (v organizaciji Silve Kos). 

S 13.3.2020 je bila razglašena epidemija COVID-19,s tem pa so bile do nadaljnjega 

odpovedane vse aktivnosti in druženja.  

Predsednica, Helena K. Nikač, je člane društva vseskozi obveščala o aktualnih 

dogodkih, ki so se večinoma prestavili v virtualna okolja. 

Poročilo je priloga zapisnika. 

Finančno poročilo DBG za leto 2020 

Finančno poročilo je del Poročila o delu in ga je podala predsednica društva Helena 

K. Nikač. Zaradi nerealiziranih aktivnosti smo v letu 2020 izboljšali stanje na računu in 

trenutno znaša 1.678 EUR. 

Poročilo Nadzornega odbora za leto 2020 

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

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

Poročilo je priloga zapisnika. 

Poročilo Častnega razsodišča za leto 2020 

Poročilo Častnega razsodišče DBG je podala Ines Jenšterle, ki je navzoče seznanilo, 

da v preteklem letu v društvu ni bilo nobenih prekrškov. Poročilo je priloga zapisnika. 

  



Sledila je razprava na poročila. Predsednica delovnega predsedstva je povabila vse 
prisotne člane, da podajo svoje mnenje in komentarje na podana poročila.  

Ker ni bilo nobenega odziva na povabilo, je Silva Kos predlaga skupno potrditev vseh 
poročil hkrati in sicer z enotnim sklepom: 

Sklep: Na podlagi točk dnevnega reda 7, 8, 9 in 10 se sprejmejo vsa poročila; 

in sicer, Poročilo o delu DBG za leto 2020, Finančno poročilo za leto 2020, 

Poročilo nadzornega odbora za leto 2020 ter Častnega razsodišča za leto 2020.   

Navzoči člani so z glasovanjem v aplikaciji zoom soglasno potrdili sklep. 

 

Ad11) Načrt dela DBG za leti 2021-2022 

Silva Kos je povabila predsednico DBG, da predstavi nov dvoletni načrt dela 2021-

2022. Vsi se nadejamo, da bomo lahko v letu 2021 realizirali zastavljeni plan, v okviru 

veljavnih ukrepov za preprečevaje okužb s COVID-19. Na predlagan načrt člani niso 

imeli pripomb. Načrt dela je priloga tega zapisnika.  

Podaljšamo tudi višino članarine za dvoletno obdobje (2021 in 2022), ki ostaja enaka 

kot do sedaj. 

Silva Kos predlaga 2 sklepa: 

Sklep: Višina članarine za člane DBG v naslednjih dveh (2021 in 2022) letih 

ostaja nespremenjena (25 EUR za zaposlene in 16 EUR za upokojence, študente 

in brezposelne). Invalidi  z mednarodno  člansko izkaznico so opravičeni  

plačila članarine. 

Sklep: Sprejme se dvoletni Načrt dela Društva bibliotekarjev Gorenjske za leti 

2021-2022.  

Navzoči člani so z glasovanjem v aplikaciji zoom soglasno potrdili sklep. 

 

Ad12) Razno 

Pod točko razno smo povabili k besedi tudi članice šolskih knjižnic. Oglasile so se 

Andreja Urbanec iz OŠ Stražišče ter Katarina Primožič in Uršula Bernik iz OŠ Železniki. 

Vse tri so predstavile svoje izkušnje in način dela, i so ga morale prilagoditi v času 

COVID-19.  

V razpravo se je vključil tudi študent bibliotekarstva Dominik Lenarčič, ki je času 

epidemije začel pisati svoj  Lenkov bralni blog 

(https://lenkovbralniblog.blogspot.com/). 

 

Redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Gorenjske se je zaključil ob 21. 15 uri. 

 

https://lenkovbralniblog.blogspot.com/


 

Priloge: 

- Poročilo za  leto 2020, 

- Finančno poročilo za leto 2020, 

- Poročilo Nadzornega odbora DBG za leto 2020, 

- Poročilo Častnega razsodišča DBG za leto 2020, 

- Načrt dela 2021 – 2022, 

- Printscreen prisotnih članov 

 

 

Zapisala:                                           Predsednica  delovnega predsedstva: 

Maja Lesar                                       Silva Kos       

                                                                                       

 

                                                                      

Overovateljici zapisnika:                                                

Sabina Šolar 

 

 

 

Martina Klemenčič 

 

 

 

V Kranju, 10. 3. 2021 

 

 




