
                                        
 

IZVRŠNI ODBOR DBG 

Gregorčičeva ul. 1 

4000 Kranj 

 

ZAPISNIK 14. seje IO DBG 
 

 

v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki je bila v torek, 29. avgusta 2017, ob 11.00 uri v dvorani 
Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ul. 1, v prvem nadstropju. 

 
Prisotne: Milena Enci, Maja Vunšek, Ana Marija Miklavčič, Tina Oman, Silva Kos in Maja Lesar 

Opravičeno  odsotne: Anja Benedik, Martina Klemenčič,  Katja Bevk 

Dnevni red: 

1. Ugotavljanje prisotnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje IO DBG 
4. Kandidacijski postopek za člane organov in delovnih teles ZBDS 
5. Razpis za podelitev Čopovih nagrad in Kalanov sklad 
6. Strokovna ekskurzija 2017 v Koprivnico 
7. Razno 

 

 

Predsednica DBG Vunšek M. je prisotne pozdravila in začela sejo.  

 

Ad1) Ugotavljanje prisotnosti 

Ugotovljena je bila sklepčnost. V potrditev se predlaga: 
 

Sklep 1: Na 14. 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 14. seje IO DBG je sprejet. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad3) Pregled in potrditev zapisnika  13. seje IO DBG  

V zapisniku 13. seje IO DBG je bilo potrebno popraviti datum zadnjega sestanka. Pregled zapisnika 
smo prestavile v točko razno.  V potrditev se predlaga: 

 



Sklep 3: Sprejme se zapisnik 13. seje IO DBG. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad4) Kandidacijski postopek za člane organov in delovnih teles ZBDS 
Predsednica Maja V. predstavi  razpis za novo mandatno obdobje za člane organov in delovnih teles 

pri ZBDS. Pri tem Maja V. IO DBG predstavi svojo kandidaturo za predsednico Sekcije splošnih 

knjižnic, pri čemer jo članice IO tudi podpremo. Volitve potekajo na Kongresu ZBDS 2017 v 

Podčetrtku – Olimje, 27. – 29. septembra 2017, pod naslovom Povezovanje. Sodelovanje. Skupnosti :  

Ustvarimo državo bralcev. Delegatke DBG so: Anja Benedik (je pooblastila Majo V.), Silva Kos in Katja 

Bevk.  

    

Ad5) Razpis za podelitev Čopovih nagrad in Kalanov sklad 

Za leto 2017 DBG odda predlog za podelitev Čopovega priznanja Nataši Kokošinek, muzealki in 

bibliotekarki v Občinski knjižnici Jesenice. Za izpolnitev dokumentacije se obrnemo na Veroniko 

Osredkar, direktorico Občinske knjižnice Jesenice. Vlogo je potrebno oddati do 15. septembra. 

Predsednica Maja V. nas seznani tudi z ostalimi razpisi (Kalanov in Hartmanov sklad). 

 

Sklep 4: Članice IO DBG smo bile seznanjene z vsemi razpisi in predlogi za podelitev  

  Čopovih nagrad. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad6) Strokovna ekskurzija 2017 v Koprivnico 

Strokovna ekskurzija bo 7. – 8. oktober 2017. Zbiranje prijav poteka v posameznih splošnih knjižnicah 

do 15. 9. Rok plačila bo določil Alpetour in letos poteka preko njihovega računa direktno od 

prijavljenih članov (DBG ni več posrednik pri plačilu).  

 

Prispevek DBG k letošnji ekskurziji je: za zaposlene 12 €, za študente in upokojence pa 8 €. 

Maja V. in Silva o programu ekskurzije obvestita tudi šolske knjižničarke preko svojih mailig list. Maja 

V. povabi k izletu tudi kolege stanovskega društva iz Prekmurja. 

Sklep 5: Program strokovne ekskurzije za leto 2017 je sprejet. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

Ad7) Razno 

Pregled zapisnika 13. seje: 

 Elektronska verzija zbornika Generacija za generacijo je pri Veroniki Osredkar, ki ga bo 

lektorirala. Potem se ga lahko objavi. 

 Spletna stran: domena za naslednje leto je potrjena, Silva se aktivno poveže s Klemenom, ki 

naj bi osvežil podatke na spletni strani. 

 Oddaja vloge za pridobitev statusa »društva v javnem interesu« - zbrana je dokumentacija; 

Maja V. še izpolni obrazce. 

 Realizirana izobraževanja in dogodki:  

- 18. 1.: delavnica za izpolnjevanje vlog za napredovanje v knjiž. stroki 

- 10. 5.: delavnica Biblos (vabila so bila poslana tudi šolskim knjižničarkam, od katerih se je 

izobraževanja udeležilo 7) 

- 6. 6.: predstavitev prenovljenega kataloga COBISS+ (v organizaciji z MKK) – 32 

udeležencev (3 šol. knjižničarke) 



- 10. 3.: Redni letni občni zbor  

- 2. 4.: Literarni pohod; Tržič – s strani udeležencev pohoda so bile organizatorjem (Martini 

Klemenčič in Nejcu Perku) izrečene same pohvale. 

 

- 20. 1. 2018: Prestavljen ogled Narodne galerije v Ljubljani 

 Realizacija spominske plošče na Čopovi domačiji: zaradi obnove hiše se obeta tudi ta 

realizacija. Kontaktni osebi sta Vitomir Pretnar in Nataša Kokošinek. 

 Preko poletja je bila v knjižnici na Bledu postavljena naša razstava Generacija za generacijo : 

pred-računalniške knjižnice na Gorenjskem. Otvoritev razstave je bila 29. 6. 2017. O razstavi 

je bil objavljen tudi članek v julijski številki Blejskih novicah (razstavo si je ogledalo 360 ljudi – 

podatki pridobljeni s strani ATL). 

 Gradivo razstave smo ponudili tudi ostalim knjižnicam in ustanovam. V izogib izgubljanju 

predmetov razstave sta Milena Enci in Dita Urh naredili popis vseh artiklov. Pri podiranju 

razstave v Gorenjem muzeju se je namreč pripetilo, da niso bili vrnjeni 3 vezani letniki, ki so 

bili last MKK. V zvezi s tem, je predsednica društva, Maja V. napisala dopis direktorici muzeja 

in Barbari Kalan, skrbnici razstave. Zadeva še ni rešena. 

Za bodoče gostovanje razstave se dogovorimo, da je v naši domeni posoja predmetov in 

prisotnost na otvoritvi (na željo gostitelja), za ostalo organizacijo, prevoze, … društvo ne 

more zagotavljati (ker za to nimamo predvidenih sredstev). 

 

Tekoče zadeve: 

 Na prošnjo kolegice iz Nakla, Helene Krampl Nikač, pripravimo in pošljemo ponudbo za 

Občino Naklo za ureditev 4 knjigobežnic (uredi Milena E.). Občina iz tega naslova lahko 

kandidira pri razpisu »Branju prijazna občina«. 

 Volilno leto (2018): Maja V. pove, da ne bo več kandidirala za predsednico, zato pozove k 

premisleku glede kandidatur. Dogovorimo se, da občni zbor članov DBG v letu 2018 združimo 

s slavnostno akademijo, kjer bi obeležili 50-letnico delovanja društva in hkrati podelili 

priznanja zaslužnim članom. Dogodka bi združili in pripravili 1 mesec pred predajo novo-

izvoljenim članom društva in obletnico DBG, ki je 17. 4. 2018. Predlagani datum je 8. 3. 2018 

ob 19.30 uri. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 13.00 uri. 

Kranj, 2. september 2017 

 

 

Zapisala        Predsednica DBG 

Maja Lesar        Maja Vunšek 

 


