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IZVRŠNI ODBOR DBG 

Gregorčičeva ul. 1 

4000 Kranj 

 

 

ZAPISNIK 9. (video) seje IO DBG 
 

 

v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki je bila v torek, 22. decembra 2020 v Zoom aplikaciji.  

 
Prisotne: Helena K. Nikač, Maja Vunšek, Silva Kos, Martina Klemenčič, Majda Treven (težave 

pri povezavi), Maja Lesar 

Opravičeno odsotne: Milena Enci, Petra Puhar, Barbara Kalan 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Delovanje društva v novih razmerah 

2. Novoletno voščilo za člane ( e-voščilo, mogoče kakšna dobrodelna akcija - predlogi) 

3. Sklic e-prednovoletnega druženja, klepeta - e srečanje 

4. ZBDS - občni zbor, volitve, ... 

5. Razno 

 

 

Ad1) Delovanje društva v novih razmerah 

Zaradi epidemije COVID-19 še vedno ni dovoljeno zbiranje, zato društvo deluje v omejenih 

razmerah. Večina lanskih dogodkov je bila zato prestavljena. V kolikor bo možno organizirati 

določene dogodke preko video povezav, bomo to poskusili realizirati.  

 

Ad2) Novoletno voščilo za člane ( e-voščilo) 

Helena K. N. je pripravila e-voščilnici (božično in novoletno) kateri se bosta poslali vsem 

članom. Helena pripravi tudi kratko obrazložitev zaradi odpadlih dogodkov. 

 

Ad3) Sklic e-prednovoletnega druženja, klepeta 

Ni bil realiziran. 

 

Ad4) ZBDS- občni zbor, volitve 

V sredo, 16.12. ob 17.00 sta se Silva Kos in Maja Lesar udeležili informativnega sestanka za 

delegatke in delegate, ki ga je organizirala predsednica ZBDS, Sabina Fras Popović, za 
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pojasnila, vprašanja, predloge. OZ ZBDS je potekal  dopisno od ponedeljka, 14.12. od 

8.ure do petka, 18.12. do 19. ure. 

V letu 2021 se zamenja vodstvo ZBDS-ja skupaj z vodstvom se voli tudi nove člane komisij in 

sekcij. V letu 2020 je ZBDS na Ministrstvu za kulturi izgubilo status nevladne organizacije, 

posledično tudi dobršen del financiranja. Iz tega razloga se razmišlja o novi organiziranosti 

združenja. Zaradi zmanjšanja sredstev je Revija Knjižnica prešla pod okrilje NUK, ki financira 

izdajo revije (avtorski honorarji niso več plačani). Največji zalogaj / izziv bo na novo  

organizirati nadaljnja izobraževanja, strokovne posvete in konference.  

 

Ad5 Razno 

Glede na nespremenjeno situacijo glede epidemije se odločimo, da OZ DBG za l.2020 tudi v 

DBG izpeljemo dopisno (potrebujemo še sklep!). Predsednica bo pred glasovanjem za vse 

člane društva organizirala zoom srečanje, ki bo namenjeno »druženju«, različnim vprašanjem 

in predlogom.  

 

 

 

Na Jezerskem, 21. januar 2021 

 

 

Zapisala        Predsednica 

Maja Lesar        Helena K. Nikač  

 

 


