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IZVRŠNI ODBOR DBG  

Gregorčičeva ulica 1 

4000 KRANJ 

 

 

 

ZAPISNIK 4. seje IO DBG 

 

v mandatnem obdobju 2022–2026, ki je bila v četrtek, 3. novembra 2022, s pričetkom 
ob 17.00 v sejni sobi Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ulica 1, Kranj.  
 

Prisotni: Anka Polajnar, Danijela Dolinar, Maja Lesar, Martin Primc, Nataša Kokošinek, 

Tadeja Česen Šink, Vesna Rogl, Silva Kos 

Opravičeno odsotna: Helena Krampl Nikač 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled zadnjega zapisnika  
3. Priprava na izobraževalni dan 2022 
4. Prednovoletno druženje  
5. Razno 

 
Ad1) Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
Ugotovljena je bila sklepčnost. V potrditev se predlaga:  
 
Sklep 1: Na 4. seji IO DBG je bila ugotovljena sklepčnost, zato se nadaljuje s 
sestankom.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad2) Pregled zadnjega zapisnika  
Na zapisnik 3. seje IO DBG člani nismo imeli pripomb. Maja nas je informirala o 
strokovni ekskurziji na Dunaj. Udeležilo se je le 18 članov, kar je nekoliko zvišalo 
stroške. Vesna je prosila za fotografije, da jih bo objavila na Facebooku. 
 
Sklep 2: Sprejme se zapisnik 3. seje IO DBG v mandatnem obdobju 2022–2026.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad3) Priprava na izobraževalni dan 2022 
4. izobraževalni dan bo 19. novembra v blejski knjižnici s pričetkom ob 8.45. V petek, 
11. novembra, bo Maja poslala vabila. 
 
Zadolžitve: 

 moderatorka: Tadeja Česen Šink 

 računalniška podpora: Klemen Humerca 

 vodstvo po knjižnici: Damjan Mulej 

 pogostitev: Silva Kos (Knjižnica ATL Radovljica) 
 
Okvirni program: 

 pozdrav predsednice DBG Maje Lesar 

 pozdrav direktorja Knjižnice A. T. Linharta Radovljica Marka Zupanca 

 arhitekt, s katerim se dogovarja Danijela (posnetek) 

 arhitekt, s katerim se dogovarja Martin (posnetek) 

 MKK: Petra Puhar Kejžar, Maja Vunšek  

 OŠ J. Aljaža Kranj: Simona Povše Zupan (posnetek) 

 OŠ Stražišče Kranj: Rajka Korošec Kavčič 

 MKL: Marjetica Škerlec 

 Knjižnica A. T. Linharta: Damjan Mulej, Silva Kos 
 
 
Ad4) Prednovoletno druženje 
Dobimo se v petek, 25. novembra, ob 19.30, v Kresniku v Naklem. Helena se bo 
dogovorila glede pogostitve. Imeli bomo srečelov. Cena srečke bo 5 €, vsaka bo 
prinesla nagrado. Milena Enci bo prispevala 20 daril in poskrbela, da bodo lepo zavita. 
Vsak član IO prinese na Bled na Izobraževalni dan okoli deset daril. Spretne 
gospodinje so povabljene, da spečejo nekaj sladkega.  
 
Ad5) Razno 

 Elektronski naslov bomo spremenili po novem letu. Hkrati bi bilo potrebno 
ažurirati mailing listo. Izvedli bi tudi anketo o zadovoljstvu članov in njihovih 
predlogih. Vesna je predlagala, da bi jo izvedli po plačilu članarine za leto 2023. 
Martin bo razmislil, kako bi jo izvedli. 

 MKL vsak mesec izdaja Novičnik. Maja je predlagala, da bi tudi naše društvo 
izdajalo nekaj podobnega. Vesni vsak konec meseca pošljemo link za zanimive 
domoznanske, literarne dogodke, ki se bodo dogajali v knjižnicah. Objave bo 
delila na Facebooku. Po novem letu pa bomo začeli z našimi novicami, ki jih 
bomo članom pošiljali mesečno po elektronski pošti. 

 
5. seja bo januarja 2023 v Mestni knjižnici Kranj.   
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Sestanek smo zaključili ob 18.50 z mislima iz knjige Senca vetra (Carlos Ruiz Zafon). 

 

"Vsaka knjiga, vsak zvezek, ki ga vidiš, ima dušo. Dušo tistega, ki ga je napisal, in dušo 

tistih, ki so ga prebrali ter živeli in sanjali z njim." 

 

"Knjige so ogledala: v njih vidiš le tisto, kar že nosiš v sebi." 

 

 

Radovljica, 5. 11. 2022 

 

Zapisala         Predsednica 

Silva Kos        Maja Lesar 

         

 


