
 

 

IZVRŠNI ODBOR DBG 

Gregorčičeva ul. 1 

4000 Kranj 

ZAPISNIK 5. seje IO DBG 

 

v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki je bila v ponedeljek, 13. maja 2019, ob 10.30 uri v 
sejni sobi Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ul. 1, v drugem nadstropju. 

 

Prisotne: Helena K. Nikač, Maja Vunšek, Silva Kos, Barbara Kalan, Majda Treven  in Maja 

Lesar 

Opravičeno odsotne:  Milena Enci, Martina Klemenčič, Petra P. Kejžar 

Dnevni red: 

1. Ugotavljanje prisotnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled prejšnjega zapisnika 
4. Program dela do konca leta 2019 (DBG – jesenska ekskurzija) 

5. Arhiv DBG - prošnja na MKK za prostor in opremo 

6. Prijava na razpis za občinske nagrade (MO Kranj – MKK) 

7. Izobraževalni dan DBG v letu 2019: 16. november 2019 – DBM in DBL ter DBG skupaj 

v Kranju 

8. Pregled aktivnosti pri kandidaturi za strokovne nagrade (ATL) 
9. Razno 

 

Ad1) Ugotavljanje prisotnosti 

Ugotovljena je bila sklepčnost. V potrditev se predlaga: 

Sklep 1: Na 5. 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 5. seje IO DBG je sprejet. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad3) Pregled prejšnjega zapisnika 

Na zapisnik 3. seje IO, DBG članice nismo imele pripomb. 

Sklep 3: Sprejme se zapisnik 4. seje IO DBG v mandatnem obdobju 2018-2022. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad4) Program dela do konca leta 2019 (DBG – jesenska ekskurzija) 

Letošnja ekskurzija bo od 10. do 13. 10. 2019. Destinacija: Budimpešta. Program Helena z 
ponudnikom doreče do konca junija in nam ga pošlje v ogled. Z agencijo Muranica imamo do 
zdaj zelo dobre izkušnje. Končna ponudba cene: 

35 – 39 udeležencev: 165 EUR 
40 – 49 udeležencev: 159 EUR 
Podrobnosti dorečemo na naslednjem sestanku (julij). 

 

Ad5) Arhiv DBG - prošnja na MKK za prostor in opremo 

Že dalj časa se pogovarjamo o ločenem prostoru, ki bi bil lažje dostopen do arhiva DBG za 

vse članice IO, hkrati bi rade na eno mesto postavile tudi ostalo opremo DBG (muzejski 

predmeti, razstavni panoji, …). Po razpravi o najustreznejši rešitvi so nastali naslednji sklepi: 

Sklep 4: Maja V. se z vodstvom MKK dogovori za prostor v kleti MKK, Helena 

poskrbi za pridobitev omar ter dostavo v Kranj (iz Nakla). Nabavi se inventarna 

knjiga. Barbara K. bo pripravila vse potrebno za inventarizacijo predmetov DBG. 

 

Ad6) Prijava na razpis za občinske nagrade (MO Kranj – MKK) 

Na razpis za občinske nagrade bo letos kandidirala MKK, ki jo bo predlagalo naše društvo. 

DBG bo pripravil potrebno dokumentacijo. 

Hkrati je to priložnost tudi za ostale knjižnice Gorenjske, ki bi želele kdaj kandidirati v svojih 

lokalnih okoljih. 

Sklep 5: DBG bo predlagal MKK za podelitev občinske nagrade zaradi vodnega 

napredka razvoja bralne kulture in drugih kulturnih dejavnosti v Mestni občini Kranj. 



Ad7) Izobraževalni dan DBG v letu 2019: 16. november 2019 – DBM in DBL ter DBG skupaj 

v Kranju 

Članice IO DBG po razmisleku in debati odstopamo od predlagane skupne organizacije. Maja 

V. DBM in DBL napiše dopis z obrazložitvijo. Naš dogodek se sprva načrtuje za mesec 

oktober. 

 

Ad8) Pregled aktivnosti pri kandidaturi za strokovne nagrade 

V letu 2019 DBG nima posebnih kandidatur za predlaganje stanovskih nagrad. 

 

Ad9) Razno 

Helena je predlagala, da bi poskusili izdati še kakšno brošuro, vendar smo po razpravi 

ugotovile, da za to nimamo zadostnih sredstev oz. materiala.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 12.30 uri. 

 

Kranj, 1. julij 2019 

 

 

 

Zapisala        Predsednica  
Maja Lesar        Helena K. Nikač 

 

 


