IZVRŠNI ODBOR DBG
Gregorčičeva ul. 1
4000 Kranj

ZAPISNIK 13. seje IO DBG

v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki je bila v četrtek, 26. januarja 2017, ob 13.00 uri v dvorani
Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ul. 1, v prvem nadstropju.
Prisotne: Milena Enci, Maja Vunšek, Ana Marija Miklavčič, Tina Oman, Katja Bevk, Martina
Klemenčič
Opravičeno odsotne: Anja Benedik, Silva Kos, Maja Lesar
Dnevni red:
1. Ugotavljanje prisotnosti.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje IO DBG.
4. Poročilo o prednovoletnem srečanju.
5. Okvirni dvoletni načrt dela za obdobje 2017 – 2018
6. Časovnica za leto 2017
7. Članarina 2017
8. Razno.

Predsednica DBG Vunšek M. je prisotne pozdravila in začela sejo.
Ad1) Ugotavljanje prisotnosti
Ugotovljena je bila sklepčnost. V potrditev se predlaga:
Sklep 1: Na 13. seji IO DBG je bila ugotovljena sklepčnost, zato se nadaljuje s sestankom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad2) Potrditev dnevnega reda
V potrditev se predlaga:
Sklep 2: Dnevni red 13. seje IO DBG je sprejet.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad3) Pregled in potrditev zapisnika 12. seje IO DBG

Na zapisnik 12. seje IO DBG ni bilo pripomb. V potrditev se predlaga:
Sklep 3: Sprejme se zapisnik 12. seje IO DBG.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad4) Poročilo o prednovoletnem srečanju
Prednovoletno srečanje članov DBG je bilo zelo uspešno. Za srečanje je vsaka članica IO DBG
prispevala po svojih močeh (peka peciva in drugih dobrot, nakup pijače, zbiranje in zavijanje daril,
aranžiranje prostora, organizacija srečanja) za kar se predsednica vsem najlepše zahvaljuje. Prisotnih
je bilo 33 članov. Organizirali smo srečelov na katerem je bilo 182 nagrad. Tako se je nabralo 182
evrov za delovanje društva. Gorenjskemu muzeju se zahvaljujemo za možnost najema prostora.
Predsednica je ob zaključku prazničnega leta za udeležence pripravila presenečenje. Na srečanje je
povabila Jadranko Završnik z gledališčem Kamišibaj, ki je prijetno kulturno popestrila večer.
Ad5) Okvirni dvoletni načrt dela za obdobje 2017-2018
Predsednica je pripravila načrt dela DBG za obdobje 2017 – 2018. Skupaj smo ga pregledali in se
odločili, kaj se v načrtu popravi. Načrt bo sprejel občni zbor DBG na svoji redni seji. Ob pregledovanju
načrta smo se še dodatno dogovorile:
 Dokončna ureditev spletne strani društva je nujna (zadolženi sta bili Silva in Anja): Ker je Anja
na porodniškem dopustu, bo Katja prosila Klemena iz Knjižnice ATL Radovljica, da nam
prenese in postavi spletno stran. Pripravili in uskladili smo vsebine, ki bodo predstavljene na
spletni strani. Maja V. bo Katji posredovala vso dokumentacijo, ki jo ima od Arnesa in na
ključek zbrala dokumente, za katere smo se dogovorile, da jih na spletni strani izpostavimo.
Razdelitev vsebin:
- O društvu (vse, kar je na zgibanki)
a) zgodovina
b) statut in veljavni dokumenti
c) zapisniki občnih zborov
- Dogodki
a) izobraževanja
b) strokovne ekskurzije
c) družabna srečanja (Z DBG od literature do fiskulture, prednovoletna srečanja)
- Galerija
a) foto
b) video (film – praznovanje)
- Povezave
a) Spletne strani gorenjskih knjižnic (od koder so člani) – logoti s povezavami
b) ZBDS
c) FB od DBG
 Oddaja vloge za pridobitev statusa društva v javnem interesu. Vloga se oddaja na Ministrstvu
za kulturo (poskrbi Maja V.). Upamo, da bomo status tudi pridobili.
 Izdali bomo e- verzijo spominskega zbornika Generacija za generacijo. Maja V. se pogovori z
Anjo ali je mogoče pripraviti e-zbornik še pred njenim porodom.
 Začnemo zbirati ponudbe za majice s tiskom. Vsem zainteresiranim bom majice ponudili proti
plačilu. Ponudili bomo ženski in moški kroj v različnih velikostih in samo v eni barvi z logom
društva in enim izbranim in motivom Zorana Smiljanića. Motiv bomo izbrale na naslednji seji.
 Prvo izobraževanje za člane društva se je izvedlo že v januarju 2017 in sicer je bilo to
predavanje na temo napredovanj v strokovne nazive (predavateljici sta bili: Mojca Dolgan
















Petrič in mag. Špela Zupanc). Izobraževanje je bilo zelo koristno in dobro sprejeto. Udeležilo
se ga je 15 slušateljev. Nadaljnje bomo prosili mag. Igorja Podbrežnika (Zavod Lokvanj), da
nam na občnem zboru (ki bo 10. 3. 2017, ob 14. uri) predstavi izsledke ankete - Kako
uporabniki ocenjujejo usposobljenost knjižničnega osebja, ki jo je predstavil na Posvetovanju
sekcij ZBDS 2016. Maja V. se pozanima o strošku omenjenega predavanj. Dodatno
predavanje za člane DBG bi lahko pripravili Maja V. in Katja in sicer o delovanju IFLE, saj sta
bili ena v Ameriki in druga v Haagu.
Predsednica povabi vse k razmisleku o pripravi prispevkov za aktivno sodelovanje na
Kongresu ZBDS, z naslovom »Povezovanje. Sodelovanje. Skupnosti – Ustvarimo državo
bralcev«, ki bo v Podčetrtku od 27. do 29. septembra 2017.
Povezovanje med regijskimi društvi: predsednica da pobudo enemu izmed manjših
stanovskih društev za skupno strokovno ekskurzijo v letu 2017/18. Predlog za strokovno
ekskurzijo je Koprivnica, Čakovec, Varaždin. K sodelovanju povabimo Društvo knjižničarjev
Dolenjske.
Ogled razstave 2017 – ogled prenovljene Narodne galerije v Ljubljani. Dogovorimo se za
vodenje 13. 05. 2017, ob 15 uri.
Z DBG od literature do fiskulture: Tržič – 2017 in Škofja Loka - 2018. Termin pohodov ostaja
ob nedeljah v dopoldanskih urah. V letu 2017 organizira pohod Knjižnica Tržič; ogled starega
mestnega jedra Tržič, Kurnikove hiše, koncentracijskega taborišča Mauthausen in rudnika
živega srebra Podljubelj. Izvede se 02. 04. 2017, ob 10 uri izpred Knjižnice Tržič. V letu 2018
organizira literarni pohod Škofja Loka.
Realizacija postavitve spominske plošče na Čopovi domačiji (2-letni plan). Kontaktna oseba je
Vito Pretnar. Na občino Žirovnica se poda namera za namestitev spominske plošče –
pozanimamo se, kakšne so njihove zahteve.
Vsem zainteresiranim se ponudi gostovanje razstave Generacija za generacijo:
predračunalniške knjižnice na Gorenjskem. Lahko dobijo razstavne panoje in nekatere
razstavne predmete. Zainteresirani bodo morali razstavo postaviti sami in poskrbeti za
ustrezno varovanje predmetov (zaprte vitrine).
V letu 2018 je volilno leto in menjava mandatnega obdobja (15. 4. 2018), zato moramo do
konca leta 2017 pregledati vse dokumente in preučiti postopke. Maja V. pošlje vsem
članicam IO DBG vse veljavne dokumente. Razdelile si bomo segmente in jih dopolnile s
popravki.
17. 4. 2018 DBG praznuje 50 let od ustanovitve društva. Z obstoječim odborom pripravimo
manjši kulturni program in slavnostno sejo na kateri se bomo zahvalili vsem dosedanjim
predsednikom društva in drugim aktivnim članom.

Sklep 4: Vsi dodatni dogovori k peti točki dnevnega reda so izpostavljeni predvsem za leto
2017. Ohlapnejši okvir je opisan v novem načrtu dela DBG za obdobje 2017 – 2018, ki je priloga
tega zapisnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad6) Časovnica za leto 2017





18. 01. 2017 se je izvedlo predavanje na temo napredovanj v strokovne nazive
(predavateljici: Mojca Dolgan Petrič in mag. Špela Zupanc).
26. 01. 2017 13. seja IO DBG
10. 03. 2017 (petek), ob 14. uri občni zbor DBG – predavanje mag. Igorja Podbrežnika
02. 04. 2017 (nedelja), ob 10. uri pohod »Od literature do fiskulture« v organizaciji tržiške
knjižnice (prispevek 2 EUR, trajanje okoli 4 ure)







v aprilu tematski sestanek IO DBG na temo pregleda statuta, pravilnikov – predsednica pošlje
dokumente po e-pošti
13. 05. 2017 (sobota), ob 15. uri ogled prenovljene Narodne galerije v Ljubljani
27. – 29. 09. 2017 Kongres ZBDS (Podčetrtek)
07. – 08. 10. 2017 (sobota in nedelja) strokovna ekskurzija DBG
24. 11. 2017 (petek) prednovoletno srečanje DBG

Ad7) Članarina 2017
Članarino za 2017 poberejo člani IO DBG v svojih knjižnicah do konca meseca februarja in jo nakažejo
na račun DBG. Še bolje pa bo, če vsak član plača članarino sam preko e-banke. Maja V. pošlje vzorce
položnice.
Predlagali smo tudi višino članarine za 2018 in 2019. Le ta naj bi ostala enaka kot v letu 2017 in prej.
Znašale naj bi 25 EUR za zaposlene, 16 EUR za upokojence, študente in brezposelne. Višine prispevka
za strokovno ekskurzijo ne bomo določali, ker ne vemo koliko bomo imeli denarja. Morda ponudimo
drugačeno obliko prispevka, npr. v obliki plačanega kosila drugi dan ekskurzije in ne več kot donacija
za zmanjšano plačilo ekskurzije.

Ad8) Razno
Pod točko razno nismo obravnavali nobene teme.

Seja je bila zaključena ob 15.25 uri.

Zapisala
Martina Klemenčič

Tržič, 27. 1. 2017

Predsednica DBG
Maja Vunšek

