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IZVRŠNI ODBOR DBG 

Gregorčičeva ul. 1 

4000 Kranj 

ZAPISNIK 3. seje IO DBG 
 

 

v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki je bila v sredo, 17. oktobra 2018, ob 10.30 uri v sejni sobi 
Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ul. 1, v drugem nadstropju. 

 
Prisotne: Helena K. Nikač, Milena Enci, Maja Vunšek, Silva Kos, Majda Treven, Barbara Kalan, Martina 

Klemenčič in Maja Lesar 

Opravičeno odsotne: Petra P. Kejžar 

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav 
2. Ugotavljanje prisotnosti 
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Pregled prejšnjega zapisnika 
5. Strokovna ekskurzija 2018 - Praga - poročilo o poteku 
6. Strokovna izobraževanja 2018 - Izobraževalni dan 17. november 2018 - Radovljica 
7. Majice DBG - ponudbe  - cene  
8. Nagrade  – domoznanska nagrada - Nataša Kokošinek - 19.10.2018  - podelitev - 
udeležba na dogodku 
9. Tehnični urednik: spletna stran, ... - potek  
10. Pridobivanje statusa društva v javnem interesu - potek 
11. Program za leto 2018,   
12. Razno 

 

Predsednica, Helena K. Nikač je pozdravila navzoče in pričela s sejo. 

 

Ad2) Ugotavljanje prisotnosti 

Ugotovljena je bila sklepčnost. V potrditev se predlaga: 
 

Sklep 1: Na 3. seji IO DBG je bila ugotovljena sklepčnost, zato se nadaljuje s sestankom. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad3) Potrditev dnevnega reda 

V potrditev se predlaga: 

 

Sklep 2: Dnevni red 3. seje IO DBG je sprejet. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad4) Pregled prejšnjega zapisnika 

Na zapisnik 2. seje IO, DBG članice nismo imele pripomb. 

 

Sklep 3: Sprejme se zapisnik 2. seje IO DBG v mandatnem obdobju 2018-2022. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad5) Strokovna ekskurzija 2018 – Praga – poročilo o poteku 

Strokovna ekskurzija je odlično uspela😊. Zelo dobra je bila udeležba, tudi organizacija in 

sodelovanje z agencijo goHolidays.si MURANICA. Za naslednje leto je s strani potnikov prišla ideja, da 

gremo na Madžarsko do Budimpešte. Naš kontakt je ga. Iris Roškar in 

http://www.zveza.hu/sl/kontakt/ (kontaktira jih Helena). 

 
Ad6) Strokovna izobraževana 2018 – Izobraževalni dan, 17. november 2018, v Radovljici 

Helena K. Nikač je pripravila predlog. Izobraževalni dan bi pripravili po vzoru DBL (predlog Maje V.). 

Osnutek predloga programa je v prilogi zapisnika. Končna verzija bo pripravljena do 7. 11. Pred tem 

bo najava izobraževalnega dne brez programa. 

Tokrat bi nas gostila NOVA Knjižnica A. T. L. Radovljica. Oni prevzamejo tudi strošek pogostitve 

(coffee brakes) ter voden ogled knjižnice po končanem formalnem delu.  

V uvodnem delu bosta dva bolj obsežna predavanja (dr. Melita Ambrožič in Maja Vunšek), sledijo pa 

krajše 15-min predstavitve aktivnosti v posameznih gorenjskih knjižnicah. Helena pošlje poziv vsem 

članom DBG, kdor bi želel predstaviti svoje dejavnosti.  

Kratek govor (predstavitev svojega dela) bo imela tudi nagrajenka Goropevškega priznanja Nataša 

Kokošinek. 

 

Ad7) Majice DBG – ponudbe - cene 

Martina bo še enkrat sestavila naročilo in pošlje povpraševanje za ponudbo. Dogovorimo se, da od 

vsake št. In vsake barve (črna, siva, zlato rumena), naročimo po cca. 3 kom majic. Nabavna cena za 

majico je 3, 17 EUR + 1,25 EUR za tisk. Cena majice za uporabnika (člana DBG je 7 EUR). Dogovorimo 

se tudi, da na izobraževalnem dnevu pobiramo “prostovoljne prispevke” v min vrednosti 7 EUR, kar je 

vrednost majice. S tem upamo, da se bo nekaj majic na ta način tudi dodatno “prodalo”. Gratis 

majice prejmejo: Maja V. (zamenjava za večjo), nove članice odbora IO (Helena, Barbara, Petra, 

Majda), Klemen Humerca (urednik spletne strani) ter Tina Opalk Knavs (nova oblikovalka). Škofja 

Loka je že pobrala dodatna naročila.  

 

Ad8) Domoznanska nagrada - Nataša Kokošinek - 19.10.2018  - podelitev - udeležba na dogodku 

Helena K. N. pohvali Majo V. in Petro, ki sta pripravili dokumentacijo. Nataša Kokošinek je bila izbrana 

za Goropevškovo priznanje. Ponosni smo, da je bila predlagana iz strani DBG, ker je Nataša tudi naša 

članica. Na podelitev gredo Goropevškovih  nagrad, http://www.zveza.hu/sl/kontakt/ 

 Milena bo nabavila šopek, ki se ga izroči v imenu DBG. 

Ad9) Tehnični urednik: spletna stran  

Klemen H. pospešeno dela na spletni strani. Zdaj potrebuje čim več vsebin.  

 

Ad10) Pridobivanje statusa društva v javnem interesu 

http://www.zveza.hu/sl/kontakt/
http://www.zveza.hu/sl/kontakt/
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Helena ima že pripravljeno dokumentacijo, ki nam jo bo posredovala v vpogled. Vlogo odda Helena 
na MOK v začetku novembra. 
 

Ad11) Program za leto 2019 

Za program dela v letu 2019 imamo v načrtu že vpeljane aktivnosti. Predvideni datumi oz. Termini so: 

1. Letni občni zbor DBG: 7. marec 2019 ob 15.30 uri 

2. Literarni pohod; organizira Radovljica: 31.3. / 7.4. 

3. Letna strokovna ekskurzija: Budimpešta 2019: 12. - 13. oktober 2019 

4. Izobraževalni dan: sobota, 16. november 2019  

5. Prednovoletno srečanje: petek, 29. november 2019 

 

Ad12) Razno 

1. Prednovoletno srečanje bo letos v petek, 30. novembra. Helena je že dogovorjena z 

Restavracijo Mlečna, kjer nas bodo gostili, tako kot lansko leto. Zbiramo “uporabne dobitke” 

za srečelov. Cena srečke bo 2 EUR (kot lani) in vsaka zadene. Izkupiček srečelova gre v 

“ročno” blagajno, ki skozi leto pride prav za manjše izdatke.  

2. V Prešernovem gledališču smo dobili popust, predstave se že vrstijo.  

3. Z Gorenjskim muzejem imamo ravno tako sklenjen dogovor za popust večje skupine ob 

ogledu razstav. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 13.00 uri. 

 

Kranj, 24. oktober 2018 

 

 

 

Zapisala                                                                                                                   Predsednica DBG 

Maja Lesar                                                                                                              Helena K. Nikač 

        

 


