
 
    Muzejski trg 1a, Celje 

 

                                     Celje, 18. 3. 2021 

 

 

ZAPISNIK 

občnega zbora Društva bibliotekarjev Celje, ki je potekal v četrtek, 18. marca 2021,            

ob 10. uri preko aplikacije ZOOM. 

 

Dnevni red: 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije 

2. Poročilo o delu DBC v letu 2020 (predsednica, nadzorni odbor) 

3. Delovni in finančni načrt za leto 2021  

4. Volilno leto ZBDS 2021 - 2025 

5. Članarina 2021 

6. Razno (letno srečanje, predavanja …) 

 

 

PRISOTNI (po abecedi):  

Alja Bratuša, Ana Černuta Deželak, Vesna Gaber Podhovnik, Katja Garantini, Andreja 

Hutinski, Matej Jazbinšek, Karmen Kreže, Nataša Koražija, Srečko Maček, Ana Miličevič, 

Tanja Pilih, Gabrijela Pirš, Barbara Rančigaj, Marko Samec, Matej Strgaršek, Petra Širko 

Poljanšek, Irena Verbič, Brina Zabukovnik Jerič, Jolanda Železnik,  

 

Kot tehnična podpora je bila prisotna ga. Damijana Vovk, tajnica ZBDS. 

 

Ad. 1 

Predsednica Brina Zabukovnik Jerič je uvodoma vse pozdravila in dobila privolitev prisotnih, 

da se srečanje snema. Posnetek je dostopen na povezavi: https://we.tl/t-DrOTuYeFGF 

Nato je za izvolitev predlagala:  

 delovno predsedstvo v sestavi: Matej Strgaršek, predsednik, Nataša Koražija, članica, 

Petra Širko Poljanšek, članica; 

 verifikacijsko komisijo v sestavi: Andreja Hutinski, predsednica, Srečko Maček, član, 

Barbara Rančigaj, članica; 

 vodenje zapisnika: Alja Bratuša, Vesna Gaber Podhovnik, overiteljica zapisnika. 

 

Člani društva so potrdili delovno predsedstvo, verifkacijsko komisijo in zapisnika ter 

overitelja zapisnika. 

Glasovanje je potekalo elektronsko. Vsi rezultati glasovanja so objavljeni v prilogi k 

zapisniku. 

 

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 19 članov od 138. V skladu s pravili 

društva je bil občni zbor prestavljen za 30 minut.  

https://we.tl/t-DrOTuYeFGF


V uvodu sta dr. Marko Samec, direktor Knjižnice Šmarje pri Jelšah, in Matej Jazbinšek, 

direktor Knjižnice Laško, predstavila nagrajena projekta, ki ju je nagradilo v lanskem letu  

Združenje splošnih knjižnic: projekt #OstaniDoma v stiku s knjižnico in skupna uvedba 

Posavske potujoče knjižnice (projekt 4 knjižnic). 

 

Po 30 minutah se je skladno s pravili občni zbor nadaljeval. 

 

 

Ad. 2 

Delovni predsednik je prebral dnevni red in pozval člane k morebitnim dopolnitvam oz. 

pripombam. Člani društva so potrdili dnevni red. Glasovanje je bilo elektronsko. 

Ker pripomb ni bilo, je predsednica društva Brina Zabukovnik Jerič podala poročilo o delu 

društva v letu 2020. Izvedena oz. zaradi epidemije in omejitev COVID-19 

odpovedane/preložene so bile naslednje aktivnosti: 

 občni zbor članov DBC (6. 2. 2020) v OKC ter predstavitev Konference IFLA -  LEA 

OČKO, bibliotekarka v Osrednji knjižnici Celje; 

 zaradi razglasitve epidemije 13. 3. je bila strokovna ekskurzija odpovedana; 

 prav tako sta bili 2 strokovni predavanji (Jolanda Železnik: Bonton v knjižnici in Sonja 

Bercko Eisenreich: Lahko branje) odpovedani oz. prestavljeni na leto 2021; 

 letno srečanje članov DBC v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice (4. 6. 

2020) je bilo odpovedano oz. prestavljeno na leto 2021; 

 korenspondenčna seja IO (10. 12. 2020); 

 sodelovanje z ZBDS, sekcijami in ostalimi društvi; 

 urejanje spletne strani in FB; 

 obveščanje članov o dejavnostih (e-maili). 

 

Podala je tudi podatke o članstvu: 

 2020: 138 članov (14 upokojencev, 2 nezaposlena, 122 zaposlenih) 

 2019 (143 članov), 2018 (141 članov), 2017 (156 članov) 

Izziv števila članstva bo zagotovo zaradi spremenjenih razmer v 2021 kar velik. 

 

Matej Jazbinšek je podal finančno poročilo o delu DBC za leto 2020. 

Predsednik nadzornega odbora Srečko Maček je predlagal, da se poročilo o delu in finančno 

poročilo sprejmeta, saj je nadzorni odbor ugotovil, da je vse potekalo v skladu s pravili o 

delovanju društev. 

  

Člani društva so potrdili poročilo delu in finančno poročilo za leto 2020. 

 

Ad. 3 

Predsednica društva Brina Zabukovnik Jerič je predstavila okvirni program dela za letošnje 

leto 2021, in sicer: 

 občni zbor članov DBC (18. 3. 2020); 

 strokovna ekskurzija po Sloveniji; 

 2 strokovni predavanji: 

- Jolanda Železnik – Bonton v knjižnici (samo v živo), 

- Tatjana Knapp – Lahko branje (28. 5. 2021 – ZOOM), v sodelovanju z DBM; 

 20. april 2021 ZOOM predstavitev Slovenske sekcije IBBY; 

 letno srečanje članov v Splošni knjižnici Slovenske Konjice v živo (3. 6. 2021); 

 redna seja IO DBC (december); 



 sodelovanje z ZBDS, sekcijami in ostalimi društvi (volilno leto ZBDS, revija Knjižnica 

v okviru NUK, ZOOM dejavnosti …) ; 

 urejanje spletne strani in FB; 

 članstvo in obveščanje članov o dejavnostih; 

 predlogi za stanovske nagrade (Čopova, Goropevškova, Kalanova …). 

 

Srečko Maček in Matej Jazbinšek sta kot člana upravnih odborov predstavila Goropevškovo 

in Kalanovo nagrado ter pozvala člane, da prispevajo predloge.  

 

Matej Jazbinšek je podal finančni načrt DBC za leto 2021. 

 

Člani društva so potrdili program dela in finančno poročilo za leto 2021. 

 

Ad. 4 

Predsednica DBC Brina Zabukovnik Jerič je povedala, da je letos volilno leto ZBDS 2021-

2025. Vsa društva smo pozvana, da predlagajo kandidate za mesta, ki jih je razpisal ZBDS. 

Predloge je potrebno oddati do začetka maja. Predsednica je predstavila Rokovnik 

kandidacijskega postopka in volilnih opravil za člane organov in delovnih teles ZBDS za 

mandatno obdobje 2021-2025, ki je dostopen tudi na http://www.zbds-zveza.si/?q=razpis-

2021. Navedla je, za katere funkcije lahko kandidiramo, in nas pozvala k predlogom. 

 

 

Ad. 5 

Predsednica DBC Brina Zabukovnik Jerič je nadaljevala s članarino, ki ostane nespremenjena 

in velja za obdobje od 2020 do 2022. Tako znašajo članarine za zaposlene 25 €, za študente in 

upokojence 15 €. Za nezaposlene predlagamo, da je njihova članarina brezplačna oz. jo 

poravna društvo. 

 

Člani društva so potrdili članarino. 

 

Ad. 5 

Predsednica DBC Brina Zabukovnik Jerič je vse člane pozvala, da do 31. 3. 2021 poravnajo 

članarino za leto 2021. 

Povedala je še, da je članom omogočeno brezplačno članstvo v večini splošnih knjižnic v 

Sloveniji (seznam je še v pripravi). 

Predstavila je tudi načrt letnih srečanj DBC v obdobju od 2021 do 2031.  

 

Občni zbor se je zaključil ob 12.32. 

 

 

 
- Priloga 1: Dokazila o prisotnih in glasovanju 

 

 

 

Vodenje zapisnika: Alja Bratuša                         Predsednica DBC: 

Overovatelj zapisnika: Vesna Gaber Podhovnik                     Brina Zabukovnik Jerič 

 

 

 

http://www.zbds-zveza.si/?q=razpis-2021
http://www.zbds-zveza.si/?q=razpis-2021


Priloga: Dokazila o prisotnih in glasovanju 

 

 
 

Lista prisotnih ob 

začetku sestanka 

ZBDS (Host) – 

Damijana Vovk 

 

Knjižnica Zagorje 

– Matej Strgaršek 

 

Knjižnica Laško – 

Gabrijela Pirš  

 

Kasneje sta se 

pridružili še Irena 

Verbič in Jolanda 

Železnik. 

 

Glasovanje – 

dnevni red 



 

Glasovanje - 

delovno 

predsedstvo, 

verifkacijska 

komisija in 

zapisnika ter 

overitelj 

zapisnika. 

 

 

Sodelujoči – med 

sestankom 

 

Glasovanje - 

poročilo delu in 

finančno poročilo 

za leto 2020. 

 



 

Glasovanje - 

program dela in 

finančno poročilo 

za leto 2021. 

 

 

Glasovanje – 

članarina 2021. 

 


