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IZVRŠNI ODBOR DBG 

Gregorčičeva ul. 1 

4000 Kranj 

ZAPISNIK 6. seje IO DBG 
 

 

v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki je bila v torek, 2. julija 2019, ob 10.00 uri v sejni sobi 
Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ul. 1, v drugem nadstropju. 

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

Lesar 

Opravičeno odsotne:  Milena Enci, Barbara Kalan, Majda Treven. 

Dnevni red: 

1. Ugotavljanje prisotnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled prejšnjega zapisnika 
4. Izobraževalni dan DBG v letu 2019: 19. 10. 2019: program in vabilo k sodelovanju 
5. Jesenska strokovna ekskurzija v Budimpešto 

6. Razno 

 

Ad1) Ugotavljanje prisotnosti 

Ugotovljena je bila sklepčnost. V potrditev se predlaga: 
 

Sklep 1: Na 6. 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 6. seje IO DBG je sprejet. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad3) Pregled prejšnjega zapisnika 

V zapisniku 5. seje IO, se popravi zapisnik v Ad7). Korespondenco z DBM in DBL prevzame 
Maja V. 
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Sklep 3: Sprejme se zapisnik 5. seje IO DBG v mandatnem obdobju 2018-2022. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad4) Izobraževalni dan DBG v letu 2019: 19. 10. 2019: program in vabilo k sodelovanju 
Pogovarjamo se kako napisati vabilo predavateljem in hkrati povabiti tudi člane DBG. Maja 

V. pripravi vabilo za predavatelje. Do konca avgusta se zbirajo prijave.  

Tematika, ki jo želimo izpostaviti je: programi, projekti, ki se odvijajo na temo mladi v 

knjižnici/mladi in knjiga, izvajanje projekta Rastem s knjigo (različni pristopi, …, predvsem 

starostna skupina 14 – 19 let), bralne skupine, debatni krožki, e-vsebine, priporočilni 

seznami, …. Kot uvod v primere dobrih praks bi rade povabile strokovnjaka s področja dela z 

mladimi, da nam osvetli vprašanja; Kdo so mladi? - naša ciljna skupina, Kaj so njihove 

značilnosti?, Kako se jim približati?, ... 

Koga, poleg članov DBG, še vabimo na strokovno srečanje: knjižničarje in učitelje v SŠ, 

knjižničarje in učitelje v OŠ. 

Glede na odziv predavateljev bi organizirali še kratko okroglo mizo, katere moderatorka bo 

Silva Kos.  

Opomba: Po sestanku predsednica, Helena K. N., preda koordinacijo celotnega 
izobraževalnega dneva Maji L.  

 
Ad5) Jesenka strokovna ekskurzija v Budimpešto 

Helena K.N. koordinira organizacijo izleta s ponudnikom Muranica, turistično organiziranje in 

svetovanje, Gabriela Starešina s.p. 

Poslana bo zadnja ponudba, prijave se zbirajo do začetka septembra. Ostale informacije bo 

Helena pošiljala sproti. 

Ad6) Razno 

Pod točko razno nismo obravnavale posebne teme. 

 

Seja je bila zaključena ob 11.30 uri. 

 

Cerklje, 5. julij 2019 

 

 

Zapisala       Predsednica 

Maja Lesar       Helena K. Nikač   

             

 


