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IZVRŠNI ODBOR DBG  

Gregorčičeva ulica 1 

4000 KRANJ 

 

 

 

ZAPISNIK 3. seje IO DBG 

 

v mandatnem obdobju 2022–2026, ki je bila v sredo, 14. septembra 2022, s 
pričetkom ob 17.00 v sejni sobi Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ulica 1, Kranj.  
 

Prisotni: Anka Polajnar (pridružila se nam je pri točki Razno), Helena Krampl Nikač, 

Maja Lesar, Martin Primc, Tadeja Česen Šink, Vesna Rogl, Silva Kos 

Opravičeno odsotna: Danijela Dolinar, Nataša Kokošinek 

Dnevni red: 

1. Pozdrav  
2. Ugotovitev sklepčnosti seje 
3. Pregled zadnjega zapisnika IO DBG 
4. Ekskurzija DBG: Dunaj 2022 
5. Poročilo iz sestanka UO ZBDS  
6. Razno 

 
Ad1 in 2) Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
Ugotovljena je bila sklepčnost. V potrditev se predlaga:  
 
Sklep 1: Na 3. seji IO DBG je bila ugotovljena sklepčnost, zato se nadaljuje s 
sestankom.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad3) Pregled zapisnika 2. seje DBG, mandat 2022–2026 
Na zapisnik 2. seje IO DBG člani nismo imele pripomb.  
 
Sklep 2: Sprejme se zapisnik 2. seje IO DBG v mandatnem obdobju 2022–2026.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad4) Ekskurzija DBG: Dunaj 2022 
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Že pred počitnicami smo od turistične agencije Muranica prejeli program 3-dnevne 
ekskurzije na Dunaj. Prišlo je le do spremembe hotela. Maja je kontaktirala eno od 
splošnih knjižnic, ki je odprta tudi v soboto, vendar še ni prejela odgovora. Cena izleta 
se giblje od 259 € do 299 € glede na število prijavljenih. Društvo članom prispeva 10 
€. Pri direktorjih se pozanimamo, če bodo mogoče tudi knjižnice prispevale delež.  
Maja pošlje vabila. Za prijavo so potrebni naslednji podatki: ime in priimek, naslov, 
kontakt (tel. številka in e-naslov), članstvo v DBG, zavarovanje, enoposteljna soba. V 
primeru, da bo plačnik druga pravna oseba, je potrebno sporočiti tudi njihove 
podatke. Prijave se zbirajo do torka, 20. septembra. 
 
 
Ad5) Poročilo iz sestanka UO ZBDS 
Maja nas je informirala o sestanku UO ZBDS.  

 ZBDS išče soizdajatelja revije Knjižnica (FF ali NUK). Po novem bo tudi e-izdaja. 

 Kongres ZBDS 2022 bo potekal med 21. in 23. septembrom v spletnem okolju z 
naslovom Proaktivno delovanje knjižnic. Kotizacija za člane področnih društev 
je 25 €, za nečlane pa 60 €. Če so študenti včlanjeni v bibliotekarska društva, 
jim ni potrebno plačati kotizacije. Našega študenta Dominika Lenarčiča bomo 
prosili, naj informira še ostale študente bibliotekarstva.  

 21. decembra bo podelitev Čopovih nagrad. Prireditev bo potekala v živo, zato 
ZBDS išče moderatorja. 

  
Ad6) Razno 

 Po novem bosta zastopnika za banko in AJPES Maja in Martin. Pri Gorenjski 
banki, kjer imamo odprt račun, bomo poiskali paket, ki je namenjen osebam z 
manj prometa, da bi s tem znižali bančne stroške. Na razpolago sta dve obliki 
digitalnega bančništva, in sicer spletna banka Link, ki je vezana na računalnik, 
in Link-m preko telefona.  

 V letošnjem letu ima DBG 94 članov. Od tega je 83 zaposlenih knjižničarjev, 2 
častni članici, 6 upokojencev in 3 študenti. Maja je število članov sporočila 
ZBDS.  

 Spremembo elektronskega naslova bosta izpeljala Martin in Maja. Če ne bo 
šlo, se obrneta na Klemena.  

 Za objave na Facebook-u, Instagram-u in spletni strani je po novem zadolžena 
Vesna. Pošiljamo ji novice, ki so vezane na društvo, knjižnice (splošne, šolske, 
visokošolske), knjige, izobraževanja … Klemen naj ji da privilegije ter objavi 
manjkajoče zapisnike in spremeni imena članov odborov.  

 DBG nima svojega računalnika, v katerem bi bili shranjeni dokumenti in 
naložena SIGEN-CA. Martin bo pozoren, če kakšna firma prodaja dober 
zmogljiv rabljen prenosnik.   

 Izobraževalni dan Arhitektura knjižnic bo 19. novembra v knjižnici na Bledu. 
Silva se dogovori z direktorjem za prostor in ter Klemenom za računalniško 
podporo, ker bodo predavanja hibridna (v živo in preko ZOOM-a). Tadeja se je 
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že dogovorila za predavanje s šolskima knjižničarkama Rajko Korošec Kavčič  iz 
OŠ Stražišče ter Simono Povše Zupan iz OŠ S. Jenka, Martin bo poskušal dobiti 
arhitekta. Dogovorimo se tudi z Žigom Cerkvenikom, ki bi nam lahko predstavil 
projekt NUK-2. Silva pa se pozanima, kdo iz Knjižnice A. T. Linharta bi bil 
pripravljen kaj povedati v selitvenih izkušnjah. Maja pošlje vsem članom DBG 
poziv za prijavo predavanja. Rok za prijavo in oddajo povzetka bo 2. november. 
Predavanja naj bi bila dolga od 10 do 15 minut. 

 
4. seja bo 3. novembra ob 17.00 v Mestni knjižnici Kranj.   
 

Sestanek smo zaključili ob 18.50. 

 

Radovljica, 17. 9. 2022 

 

Zapisala         Predsednica 

Silva Kos        Maja Lesar 

 

 


