
                                        
 

IZVRŠNI ODBOR DBG 

Gregorčičeva ul. 1 

4000 Kranj 

 

ZAPISNIK 15. seje IO DBG 
 

 

v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki je bila v ponedeljek, 06. novembra 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 

in Maja Lesar 

 

Opravičeno  odsotne: Anja Benedik in Silva Kos 

Dnevni red: 

1. Ugotavljanje prisotnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje IO DBG 
4. Poročilo o strokovni ekskurziji 2017 v Koprivnico 
5. Prednovoletna zabava DBG 
6. 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 15. 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 15. seje IO DBG je sprejet. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad3) Pregled in potrditev zapisnika  14. seje IO DBG  

Na zapisnik 14. seje IO DBG ni bilo nobenih pripomb. 

 



Sklep 3: Sprejme se zapisnik 14. seje IO DBG. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad4) Poročilo o strokovni ekskurziji 2017 v Koprivnico 
Predsednica Maja V. poroča, da je bila ekskurzija odlično organizirana. Ekskurzije se je udeležilo 40 

popotnikov (članov in tudi nekaj podpornikov DBG). K dobremu vzdušju sta prispevala tudi vodnik in 

šofer avtobusa, ki sta udeležence izleta peljala že lansko leto. Zelo zadovoljni so bili tudi gostitelji v 

Knjižnici Frana Galovića v  Koprivnici. Prihodnje leto jeseni vračajo obisk.  

Pogovarjamo se tudi o prihodnjih ekskurzijah. Želje in predlogi so različni. Pogoj je bližina in 

sprejemljiva cena aranžmaja. Med predlogi je zopet München in Madžarska (kontaktna oseba za 

knjižnice na Madžarskem je Iris Roškar). Za destinacijo iščemo knjižnice (kulturno-izobraževalne 

ustanove) v naši bližini, ki so dobro povezane z lokalnim okoljem in so kot primer dobre prakse znane 

tudi širši javnosti.  

Ekskurzija se ne šteje v potrdila za strokovno izobraževanje. Naslednje leto se ekskurzija prestavi na 

2. vikend v oktobru (13. – 14. 10. 2018). 

Sklep 4: Naslednje ekskurzije se organizirajo v sredini oktobra (2. vikend v mesecu). 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

Ad5) Prednovoletna zabava DBG 

Letošnje prednovoletno srečanje bo v Restavraciji Mlečna v Kranju*, kjer bodo naročeni hladni 

prigrizki – prispevek društva v višini 200 EUR. Pijačo si letos plačajo člani sami. Članice IO prispevamo 

sladke dobrote.  

Družabni program bo popestren s srečelovom (kot vsako leto, dobrodošli prispevki v obliki manjših 

darilc) in tombolo, ki jo pripravi Katja Bevk, izvede pa Silva Kos. 

 

Sklep 5: Društvo za prednovoletno srečanje članov za pogostitev prispeva 200 EUR. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad6) Razno 

Končni datum letnega volilnega občnega zbora DBG je 9. marec 2018. Na ta dan bodo izpeljane 

volitve novega predsedstva in drugih organov društva. IO tega mandatnega obdobja smo se odločile, 

da hkrati pripravimo tudi slavnostno akademijo ob 50. obletnici ustanovitve društva. Priprava in 

organizacija dogodka se bo pričela v začetku leta 2018. 

 

 

*Opomba: odločitev je bila sprejeta v tednu po sestanku. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 14.30 uri. 

 

Zapisala        Predsednica DBG 

Maja Lesar        Maja Vunšek 

 

 

Kranj, 17. november 2017 

 


