
 
 

 

Zapisnik občnega zbora Društva Slovenska sekcija IBBY,  

 
ki je bil v četrtek, 21. februarja 2013, ob 13. uri,  
v dvorani MKL, Knjižnice Otona Župančiča na Kersnikovi 2/III v Ljubljani. 
 
Prisotni: 
23 članov (individualnih in predstavnikov kolektivnih članov); prejeli smo tudi 18 pooblastil. 
Seznam prisotnih in pooblastila so priložena originalu zapisnika.  
 
Tilka Jamnik je pozdravila prisotne in se jim zahvalila za tolikšno udeležbo in pripadnost 
Sekciji. Zahvalila se je Mestni knjižnici Ljubljana za »udoben sedež«, ki ga nudi Sekciji in 
Pionirski – centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo za strokovno sodelovanje in tudi 
siceršnjo pomoč. Ker je bila Jelka Gazvoda, direktorica Mestne knjižnice Ljubljana, odsotna, 
je prisotne v njenem imenu pozdravila Simona Resman, pomočnica direktorice.   
 
Delovno predsedstvo zbora: 
Kristina Picco –predsednica, Darja Lavrenčič Vrabec -  zapisnikarica, Maša Kodrič in Veronika 
Rot Gabrovec – overovateljici zapisnika.  
  
Kristina Picco predstavi dnevni red, ki smo ga vsi dobili v vabilu na zbor: 
  

 
1. Predstavitev novih članov oz. sprememb v članstvu društva Slovenska sekcija IBBY.  
2. Ugotovitev sklepčnosti. 
3. Pregled sklepov občnega zbora z dne  1.3.2012. 
4. Poročilo o delu sekcije v letu 2012.   
5. Finančno poročilo društva v letu 2012. 
6. Poročilo nadzornega odbora.   
7. Načrt dela Sekcije za leto 2013.  
8. Članarina za leto 2013. 
9. Razno.  

 
 
Prisotni niso imeli pripomb na dnevni red.  
  
Ad 1) Predstavitev novih članov oz. sprememb v članstvu društva Slovenska sekcija IBBY.  
 
 
Iz članstva izstopa Marta Grkman Repolusk z OŠ Toma Brejca, Kamnik. 
 
Tilka je predstavila 7 novih članov (6 individualnih, po abecednem redu, in enega 
kolektivnega) in trem prisotnim kot dobrodošlico izročila zgoščenko z IBBY poslanicami.  
 

1. Kaja Bucik, študentka doktorskega študija na FF UL (Literarne vede)  
2. Marko Kravos, pisatelj iz zamejstva 



 
 

 

3. Petra Potočnik, zaposlena: Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS 
4. Jasna Branka Staman, zaposlena: Splošna knjižnica Ljutomer 
5. Aleksandra Šoemen, zaposlena: Splošna knjižnica Ljutomer 
6. Gašper Troha, založba Arsem 
7. Knjižnica Litija, predstavnica Majda Jurič Sirk 

 
Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. je sporočila novo predstavnico t.j. Rosana Jovanović 

 
Sklep: Novi člani so sprejeti. 
 
 
Ad 2) Ugotovitev sklepčnosti 
 
 Občni zbor je sklepčen. 

 
 
Ad 3)  Pregled sklepov občnega zbora z dne  1. 3. 2013  
 
Iz poročila o delu bo razvidno, da so bili opravljeni vsi sklepi.  
 
Ad 4.) Poročilo o delu sekcije v letu 2012.   
 
Poročilo o delu v letu 2012 je bilo priloženo vabilu na občni zbor, vendar Kristina prosi Tilko, 
da ga na kratko povzame. Na poročilo ni bilo pripomb. Poročilo je priloženo originalu 
zapisnika. 
Darja predstavi družabno igro Deklica Delfina, skupni projekt Sekcije in Pionirske še iz leta 
2011 (ob 2. aprilu 2011 smo počastili Kristino Brenkovo s Simpozijem, razstavo …), ki pa se je 
realizirala v jeseni 2012. 
Sekciji ni uspelo pridobiti statusa v javnem interesu, ker so njena ustanoviteljica in nekateri 
njeni kolektovni člani pravne osebe javnega prava. 
 
Sklep: Vsebinsko poročilo o delu Sekcije v letu 2012 je sprejeto. 
  
Ad 5) Finančno poročilo društva v letu 2012. 
 
Tilka predstavi tudi finančno poročilo za leto 2012; priloženo je originalu zapisnika zbora. 
 
Prihodki v letu 2012 so znašali 12.081.15 eur in odhodki 12.718.51 eur, presežek odhodkov 
na dan 31. 12. 2012 je torej znašal 637.36 eur, vendar je na računu Sekcije 273,00 eur.  
 
 
Ad 6) Poročilo nadzornega odbora.  
 
Melita Ambrožič, predsednica nadzornega odbora, poda poročilo nadzornega odbora (drugi 
dve članici sta še Darja Leskovar Mazi in Darka Tancer Kajnih), ki je pregledal poslovanje 



 
 

 

Slovenske sekcije IBBY in ugotovil, da je bilo v skladu s Pravili Sekcije, v skladu s sprejetim 
načrtom dela in finančnim načrtom za leto 2012.  
 
Poročilo nadzornega odbora je dodano originalu zapisnika zbora.  
  
 
Sklep: Finančno poročilo Slovenske sekcije IBBY za leto 2012 je soglasno sprejeto. 
 
Tilka poudari, da vsega tega dela ne bilo mogoče opraviti, če ne bi bilo toliko prostovoljnega 
dela članov Sekcije. Strokovnjaki se v glavnem odpovejo honorarjem za pripravo utemeljitev 
za kandidature, skoraj vse knjige založbe donirajo, pogosto tudi same pošljejo knjige članom 
žirij in na sedež IBBY v Basel idr.  Ob tej priložnosti se vsem prisrčno zahvali za sodelovanje! 
Posebej se zahvali Javni agenciji za knjigo RS za finančno podporo in medijem, posebno reviji 
Bukla in reviji Otrok in knjiga, za objave o Sekciji.  
 
 
Ad 7)   Načrt dela Sekcije za leto 2013.  
 
Načrt dela za leto 2013 je bil priložen vabilu na občni zbor, vendar ga Tilka na kratko 
predstavi. Doda, da je IO na svoji seji, 21. 2. 2013, sklenil, da za nagrado ALMA 2013 ponovi 
kandidaturo pisateljice Janje Vidmar in ilustratorja Damijana Stepančiča. Kandidaturi je treba 
oddati do 15. maja 2013. Za Andersenovo nagrado bo kandidirala pisateljico Polonco Kovač 
in ponovila kandidiaturo ilustratorke Alenke Sottler.   
 
Tilka podrobneje predstavi letošnjo poslanico ob 2. aprilu z naslovom S knjigosrečo okoli 

sveta in akcijo, ki bo spodbujala k branju poezije, in sta jo skupaj pripravili Slovenska sekcija 
IBBY in MKL, Pionirska, pritegnili pa sta tudi Društvo slovenskih pisateljev, Bralno značko 
Slovenije-ZPMS in revijo Otrok in knjiga. Skupaj bomo promovirali akcijo po vsem 
slovenskem prostoru. (Gradivo so dobili prisotni na občnem zboru in je priloženo originalu 
zapisnika.) 
 
Darja Lavrenčič Vrabec povabi vse prisotne k odprtju razstave mladinske poezije in k pesniški 
matineji 2. aprila ter na simpozij o poeziji, 10. aprila, ki bo - oboje v organizaciji MKL, 
Pionirske in Slovenske sekcije IBBY, potekalo v MKL, Knjižnici Otona Župančiča. 
  
Tanja Pogačar opozori, da bi veljalo v načrt dela Sekcije vnesti tudi letošnjo 21. Bologno po 
Bologni, na kateri bomo ob 50-letnici sejma otroških knjig v Bologni opozorili na to, da je 
Pionirska knjižnica »že vse od svojega začetka« prinašala v Slovenijo informacije in slikanice 
iz mednarodnega prostora prav v povezavi z Mednarodno mladinsko knjižnico v Munchnu 
(IJB) in Mednarodno zvezo za mladinsko književnosti (IBBY).  
 
 Sklep: Načrt dela za leto 2013 je soglasno sprejet.  
 
 
Ad 8) Članarina za leto 2013. 



 
 

 

 
IO predlaga, da ostane članarina nespremenjena, tako je že nekaj let: to je 30 eur za 
individualne člane oz. 15 eur za študente in upokojence in 300 eur za kolektivne člane oz. 
150 eur s posebnim sklepom IO.  
 
Sklep: Predlog o višini članarine za leto 2013 je soglasno sprejet. 
 
 
Ad 9) Razno.   
 
Kristina se zahvali vsem udeležencem in formalno zaključi občni zbor (nekaj minut po 14. 
uri), prav tako se zahvali Tilka, Kristini za učinkovito vodenje zbora in vsem prisotnim za 
udeležbo na zboru in za sodelovanje pri Sekciji.  
 
 
Zapisnik napisala:  
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
 
Zapisnik overovili:  
 
Maša Oliver 
Veronika Rot Gabrovec 
 
 

  

 

 

 

 
 


