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IZVRŠNI ODBOR DBG  

Gregorčičeva ulica 1 

4000 KRANJ 

 

 

 

ZAPISNIK 5. seje IO DBG 

 

v mandatnem obdobju 2022–2026, ki je bila v četrtek, 19. januarja 2023, s pričetkom 
ob 16.30 preko Meet Google.  
 

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

Tadeja Česen Šink, Vesna Rogl, Silva Kos, Sabina Šolar, Franci Sever 

Opravičeno odsotna: Helena Krampl Nikač 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled zadnjega zapisnika  
3. Plan dela za leto 2023 – koledar dogodkov 
4. Občni zbor DBG za leto 2022 
5. Ažuriranje podatkov članov DBG 
6. Razno 

 
Ad1) Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
Ugotovljena je bila sklepčnost. V potrditev se predlaga:  
 
Sklep 1: Na 5. seji IO DBG je bila ugotovljena sklepčnost, zato se nadaljuje s 
sestankom.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad2) Pregled zapisnika 4. seje DBG, mandat 2022–2026 
Maja se je zahvalila Tadeji za odlično vodenje ter radovljiški in blejski ekipi za pomoč 
pri izpeljavi Izobraževalnega dne. Prav tako je lepo uspelo prednovoletno druženje. 
 
Na zapisnik 4. seje IO DBG člani nismo imeli pripomb.  
 
Sklep 2: Sprejme se zapisnik 4. seje IO DBG v mandatnem obdobju 2022–2026.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad3) Plan dela za leto 2023 – koledar dogodkov 
 
V letu 2023 načrtujemo: 

• ogled razstave V vrtincu sprememb: sobota, 15. april, organizacija Silva, 

• »Z DBG od kulture do fiskulture« po Jezerskem: nedelja, 11. junij, organizacija 
Maja, 

• ekskurzija »V Tübingen k Trubarju«: 29. september–1. oktober, organizacija 
Anka + pomoč 

• Izobraževalni dan: sobota, 18. november, Špela Frlic in pravljice, organizacija 
Vesna 

• Prednovoletno druženje: petek, 24. november / 1. december, za organizacijo 
prosimo Mileno. 

 
Anka bo za pomoč pri organizaciji ekskurzije (kontakti) prosila Irmo Kerm-
Nachtsheim. Ker je do tja okrog 630 kilometrov, bo ekskurzija tridnevna. Program 
mora biti zanimiv (obisk krajev, kjer je deloval Trubar), saj bo cena verjetno visoka. 
Poiščemo še moderno knjižnico, ki si jo bomo ogledali. Nataša bo pomagala pri 
komunikaciji v nemščini. 
 
Ad4) Občni zbor 
Občni zbor bo v četrtek, 9. marca, ob 18. uri, v Mestni knjižnici Kranj. Da bo lahko 
potekal hibridno, poskrbi Martin.  
 
Pravilnik o priznanjih in nagradah nam omogoča, da zelo aktivne člane javno  
pohvalimo oziroma nagradimo. Klemen Humerca nam je postavil spletno stran in 
zanjo vsa leta skrbi, zato bi ga lahko pohvalili. Milena Enci je bila več kot 25 let članica 
Izvršnega odbora in se naslednji mesec upokoji. Zato smo sprejeli: 
 
Sklep 3: Mileno Enci se imenuje za častno članico DBG. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad5) Ažuriranje podatkov članov DBG 
Ko bo Maja pozvala člane k plačilu članarine, bo mailu priložila anketo. V njej bomo 
člane prosili, naj preverijo svoje podatke, ocenijo naše delovanje, dodajo predloge. 
Vesna je poudarila, da se moramo predvsem zavedati, kaj želimo izvedeti, Martin pa, 
da mora biti anketa kratka. 
 
Anketo bo naredila Vesna in jo poslala Maji v vpogled. 
 
Ad6) Razno 
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Pristopna izjava. Člani v pristopno izjavo vpišejo ime in priimek, datum rojstva, 
naslov, telefonsko številko in e-naslov. Ne zbiramo pa podatkov, ali prihajajo iz 
knjižnice (kateri tip knjižnice) ali so zaposleni drugje. Klemena vprašamo, ali bi lahko 
imeli tudi spletno pristopno izjavo. 
Nov elektronski naslov. Maja in Martin odpreta nov elektronski naslov. Iz starega 
Maja pošlje vabilo za plačilo članarine, anketo, napoved občnega zbora in koledar 
dogodkov. Odgovore pa bo sprejemala že na nov naslov. S tem se bo začela oblikovati 
nova baza. 
Novi člani. Anka povabi gorenjske študente bibliotekarstva, Tadeja šolski aktiv, vsi 
ostali pa še neaktivne sodelavce iz splošnih knjižnic. Klemena prosimo, da na spletni 
strani pod zavihkom postanite član spremeni: s pripisom članarina DBG za leto 2023. 
Družbena omrežja – pregled. Vesna nam je poročala o objavah. Na spletni strani je 
delila članek Poročilo s 4. izobraževalnega dne DBG, ki ga je objavila v Knjižničarskih 
novicah. Na Instagramu so bile tri objave in trije všečki. Na FB jih je bilo pet in nekaj 
več všečkov. Tudi mi smo pozabili na obljubo, da ji pošiljamo zanimive dogodke, ki jih 
organizirajo naše knjižnice, zato z Novičnikom še počakamo. 
 
6. seja bo v četrtek, 23. februarja, ob 18.00 v Mestni knjižnici Kranj.   
 

Sestanek smo zaključili ob 18.10. 

 

Radovljica, 19. 1. 2023 

 

Zapisala         Predsednica 

Silva Kos        Maja Lesar 

         


