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IZVRŠNI ODBOR DBG 

Gregorčičeva ul. 1 

4000 Kranj 

ZAPISNIK 8. seje IO DBG 
 

 

v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki je bila v sredo, 29. januarja 2020, ob 8.00 uri v glasbeni 
sobi Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ul. 1, v prvem nadstropju. 

 
Prisotne: Helena K. Nikač, Maja Vunšek, Silva Kos, Martina Klemenčič, Petra P. Kejžar, Majda 

Treven, Milena Enci in Maja Lesar 

Opravičeno odsotne:  Barbara Kalan  

Dnevni red: 

1. Ugotavljanje prisotnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled prejšnjega zapisnika 
4. Občni zbor IO DBG  - izvedba Občnega zbora DBG. 

5. Izobraževalni dan DBG v letu 2020: sobota 14. november 2020  

6.  DBG pohod po literarnih poteh  

7. Članarina 2020 (do konca februarja) 
8. Pregled aktivnosti pri kandidaturi za strokovne nagrade 
9. Razno 

 

Ad1) Ugotavljanje prisotnosti 

Ugotovljena je bila sklepčnost. V potrditev se predlaga: 

 
Sklep 1: Na 8. 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 8. seje IO DBG je sprejet. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad3) Pregled prejšnjega zapisnika 

Na zapisnik 7. seje IO nimamo pripomb. 

 

Sklep 3: Sprejme se zapisnik 7. seje IO DBG v mandatnem obdobju 2018-2022. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad4) Občni zbor IO DBG - izvedba 

Občni zbor članov društva DBG bo 27.2.2020 ob 16. uri v dvorani MKK (I. nadstropje). Vabila 
članom pošlje predsednica 14 dni pred datumom sklica. Določili smo delovno predsedstvo v 
sestavi: 

Predsednica delovnega predsedstva: Silva Kos 

Članice in overovateljice: Irina Lah, Sabina Šolar, Martina Klemenčič 

Zapisnik: Maja Lesar 

 

Čas do sklepčnosti bomo namenili pravljicam za kar sta zadolženi Maja L. in Silva. 

Članom, ki v tem letu praznujejo »okroglo« obletnico, bi namenili majhne pozornosti in jim 
voščili z javno čestitko. 

V povezavi s točko Ad7), ki se nanaša na letno članarino se dogovorimo, da Petra pripravi 
»odprto pismo ZBDS«, kjer bi izpostavili problematiko nejasne specifikacije prispevka za 
ZBDS. Temo bi uvrstili na točko dnevnega reda OZ, kjer bi oblikovali sklep za posredovanje 
vprašanja na ZBDS. 

 
Ad5) Izobraževalni dan DBG v letu 2020; sobota, 14. november 2020 

Tudi letošnji izobraževalni dan bomo organizirale same, kljub temu, da je Helena dobila 

vabilo za sodelovaje z DBM in DBL. Helena jima pošlje odgovor, da smo se odločile za 

samostojno organizacijo.  

Pogovarjamo se o možnih tematikah; organizacija dela v knjižnicah (s predstavitvijo danskih 

knjižnic oz. praks Maje V. in Petre), starostniki (Maja V. predlaga tujo predavateljico 

(Mlakar)), predstavitve (mednarodnih) projektov v gorenjskih knjižnicah. 

Po razpravi je prevladovalo mnenje, da bi se letos fokusirale na skupino starostnikov.  

Ad6) DBG pohod po literarnih poteh 

Letos ga organizira Občinska knjižnica Jesenice za kar je zadolžena Nataša Kokošinek. Ker bi 

nas rada peljala na Golico, bo letošnji pohod »Od literature do fiskulture« prestavljen na 

mesec maj. Datum, ki smo ga določile je nedelja, 10.5. 

 

Hkrati smo določile tudi datum obiska Narodne galerije oz. ene od aktualnih razstav, ki bo 

prvo nedeljo v mesecu marcu (1.3.) ali nadomestni datum v aprilu (5.4.). Obisk razstave 

organizira Silva.  
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Ad7) Članarina  2020  

Na občnem zboru za leto 2019 bomo sprejeli članarino za obdobje 2021-22. Članarina ostaja 

enaka, za zaposlene 25 EUR, za študente in upokojence 16 EUR. 

 

Ad8) Pregled aktivnosti pri kandidaturi za strokovne nagrade  

Točke nismo obravnavale. 

 

Ad9) Razno  

Pod točko razno smo umestile začetno razpravo na temo višine dela članarine, ki se odvaja 

ZBDS-ju, kar zvišuje članarino članom posameznih regionalnih društev.  Prisotne se strinjamo, 

da je to razprava v okviru OZ ZBDS, kjer naj bi delegatke predlagale znižanje prispevka.   

Helena nas spomni na odvajanje 0,05% dohodnine, ki ga lahko namenimo društvu. V letu 2018 

je društvo iz tega naslova na račun prejelo ?? EUR. 

 

Martina izpostavi problematiko visokih cen »lahkotnega branja«, češ naj bi DBG do tega zavzel 

stališče glede popustov pri nabavi v odnosu do založb. Vse se strinjamo, da je to zadeva 

Združenja splošnih knjižnic ter direktorjev knjižnic, ki lahko na tem področju s skupnim 

nastopom kaj dosežejo. Društva tu ne zavzemamo vloge kompetentnega sogovornika. 

 

Milena nas je opozorila na zalogo majic. Skupno je na voljo še 23 kos po ceni 7 EUR. 

Dogovorimo se, da je potrebno majice članom ponuditi v prodajo na vseh skupnih dogodkih 

(OZ, pohod, ekskurzija, …). 

 

 

 

Cerklje na Gorenjskem, 6. februar 2020 

 

 

Zapisala        Predsednica 

Maja Lesar        Helena K. Nikač  

 


