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IZVRŠNI ODBOR DBG 

Gregorčičeva ul. 1 

4000 Kranj 

ZAPISNIK 2. seje IO DBG 
 

 

v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki je bila v četrtek, 9. avgusta 2018, ob 13.30 uri v sejni sobi 
Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ul. 1, v drugem nadstropju. 

 
Prisotne: Milena Enci, Maja Vunšek, Silva Kos, Petra P. Kejžar in Maja Lesar 

Opravičeno odsotne: Majda Treven, Barbara Kalan, Martina Klemenčič in Helena K. Nikač 

Dnevni red: 

1. Ugotavljanje prisotnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled prejšnjega zapisnika 
4. Strokovna ekskurzija 2018 
5. Abonma v Prešernovem gledališču 
6. Pregled aktivnosti pri kandidaturi za strokovne nagrade 
7. Razno 

 

V odsotnosti predsednice DBG je sejo vodila podpredsednica, Maja Vunšek. 

 

Ad1) Ugotavljanje prisotnosti 

Ugotovljena je bila sklepčnost. V potrditev se predlaga: 
 

Sklep 1: Na 2. 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 2. seje IO DBG je sprejet. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad3) Pregled prejšnjega zapisnika 

Na zapisnik 1. seje IO, DBG članice nismo imele pripomb. 

 

Sklep 3: Sprejme se zapisnik 1. seje IO DBG v mandatnem obdobju 2018-2022. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad4) Strokovna ekskurzija 2018 

V času, po prvi seji IO DBG, smo, zaradi previsoke ponudbe Alpetourja, zamenjali agencijo. Tokrat 
potujemo z goHolidays.si, Muranica. Destinacija in čas odhoda ostajata nespremenjena.  

V program bosta vključena tudi ogleda dveh knjižnic; Czech National Library of Technology (brez 
vodenega ogleda) in National Library of the Czech Republic.  

Maja V. bo od agencije pridobila končno ponudbo, ki se jo bo posredovalo članom za prijavo. Rok za 
prijavo bo 5. 9. s plačilom avansa v višini 90 EUR. V vsaki knjižnici bo ena od članic IO pobirala denar 
(Kranj: Milena, Škofja Loka: Majda, Radovljica: Silva, Tržič: Martina, Jesenice: Maja V. kontaktira 
Veroniko). Maja V. bo končno ponudbo posredovala tudi vsem ostalim regijskim društvom. 

 

Prispevek DBG za izlet je 12 EUR za zaposlene in 8 EUR za upokojence in študente. 

 
Ad5) Abonma v Prešernovem gledališču 

Petra K. se je s Prešernovim gledališčem dogovorila za skupinski popust pri nabavi letnega abonmaja 

za vse člane DBG. V primeru prijave 20 in več članov nam bodo priznali 20% popust.  

Do 25. avgusta se zbirajo prijave (na Petrin mail: petra.kejzar@mkk.si). Petra bo odnesla seznam 

prijavljenih na blagajno PG. Po vnaprej določenem urniku sprejemanja prijav se vsak član sam 

dogovarja glede vrste abonmaja in plačila.  Več informacij na spletnih mestih: 

http://www.pgk.si/info/vstopnice/vpis in http://www.pgk.si/info/vstopnice/vrste.  

 

Ad6) Pregled aktivnosti pri kandidaturi za strokovne nagrade 

Petra je pregledala dokumentacijo za kandidaturo Nataše Kokošinek za Goropevškovo priznanje. V 

naslednjem tednu bo še pridobila priporočila (glej Zapisnik 1. seje), ki imajo, po mnenju Maje V., pri 

izboru veliko težo. Podatke je potrebno prenesti še v formular. Do 25. avgusta mora biti vloga 

pripravljena.  

 

Ad17) Razno 

Maja V. nam informativno predstavi vsebino sestanka na Olimpijskem komiteju Slovenije na temo 

Nacionalnega meseca skupnega branja, katerega se je udeležila kot predsednica Sekcije za splošne 

knjižnice. Vabilo društvom za sodelovanje bo prišlo s strani MOK.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 15.15 uri. 

 

Cerklje na Gorenjskem, 16. avgust 2018 

 

 

 

 

 

Zapisala        Podpredsednica DBG 

Maja Lesar        Maja Vunšek 
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