ZAPISNIK
Rednega občnega zbora Arhivskega društva Slovenije (ADS), ki je potekal 23. marca 2011 v
Arhivu Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana, z začetkom ob 10. uri.
Prisotni: Prisotnih je bilo 54 članov društva (seznam v prilogi). Počakali smo 30 minut in s
tem je bil občni zbor glede na 25. člen Pravil ADS sklepčen.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana, zapisnikar in dva overovatelja
zapisnika);
2. Poročilo predsednice o delu društva v preteklem mandatnem obdobju;
3. Finančno poročilo za leto 2010;
4. Poročilo nadzornega odbora;
5. Poročili urednikov revije Arhivi in zbirke Vir in publikacije Slovenski arhivi se predstavijo;
6. Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in priznanj;
7. Poročila delovnih strokovnih skupin;
8. Razprava o poročilih in potrditev le-teh;
9. Letni program dela in finančni plan društva za leto 2011;
10. Določitev višine članarine za leto 2011;
11. Razrešitev stare in volitev nove tajnice društva;
12. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov;
13. Imenovanje častnega člana ADS;
14. Razno;
15. Družabni zaključek občnega zbora.
Ad 1)
Predsednica ADS Katja Zupanič je pozdravila navzoče in predlagala delovno predsedstvo:
mag. Nada Čibej (predsednica), Gordana Šövegeš in mag. Marjan Vogrin (člana)
Zapisničarka: Olga Pivk
Overovatelja zapisnika: dr. Lilijana Žnidaršič Golec, Andreja Klasinc Škofljanec.
Zbor je potrdil delovno predsedstvo, ki je začelo z delom. Predsedujoči je predlagal dnevni
red, z dopolnitvijo, da se doda nova točka 11. razrešitev stare in imenovanje oz. izvolitev nove
tajnice društva. Zbor se je s predlaganim dnevnim redom strinjal.
Ad 2)
Predsednica Katja Zupanič je podala poročilo o delu društva v obdobju od marca 2010–marca
2011. (glej prilogo). Mag. N. Čibej je pohvalila delo društva pri promociji arhivov.
Ad 3)
Dr. Maja Gombač je prebrala finančno poročilo, ki ga je pripravila Mihaela Knez. (glej
prilogo).
Ad 4)
Mag. Nada Čibej je prebrala poročilo nadzornega odbora (glej prilogo).
Ad 5)

Dr. Maja Gombač je namesto urednika Jureta Volčjaka poročala o izdajanju revije Arhivi, dr.
Zdenka Bonin je predstavila izdajanje zbirke Viri in Katja Zupanič publikacijo Slovenski
arhivi se predstavijo (glej prilogo).
Ad 6)
Dr. Zdenka Bonin je prebrala poročilo mag. Bojana Cvelfarja v zvezi s podelitvijo Aškerčevih
nagrad in priznanj (glej prilogo).
Ad 7)
Mirjana Kontestabile Rovis je poročala o delu strokovne skupine za področje sodstva, šolstva
in prebrala poročilo koordinatorke skupin dr. Jelke Melik. Poročilo dr. Bojana Himmelreicha
o delu skupine za področje kulture je prebrala Mojca Grabnar, ter svoje za področje zdravstva
in sociale. Delo skupine za upravo je predstavila mag. Hedvika Zdovc. Delo skupine za
gospodarstvo ni bilo predstavljeno, zaradi odsotnosti predstavnice Nine Gostečnik. (glej
priloge).
Ad 8)
Dr. Vladimir Žumer je povedal, da je Ministrstvo za kulturo pohvalilo delo društva, zlasti
finančno poslovanje. Pripomnil pa je, da iz poročil strokovnih skupin ni konkretno razvidno
delo skupin. Omenil je, da Ministrstvo za šolstvo pripravlja enoten klasifikacijski načrt za
šolstvo.
Mag. Nada Čibej je pripomnila, da je pomembno, da se naredi kvaliteten klasifikacijski načrt
in da je za to potreben čas.
Dr. Peter Pavel Klasinc je na pomislek predsednice Katje Zupanič glede 3. sklepa izrednega
občnega zbora v zvezi s formiranjem posebne delovne skupine za sodelovanje pri spremembi
arhivske zakonodaje dejal, da je stvar članov arhivskega društva oz. IO ADS ali se bo skupina
ustanovila ali ne. Prvi sklep izrednega občnega zbora velja in ga morajo upoštevati člani
komisije za spremembo arhivskega zakona; Zakaj ADS ni sklicalo posveta v zvezi s
publiciteto, ki so jo bili deležni arhivi glede Sove in SDV?; Kot predstavnik mednarodnega
inštituta arhivskih znanosti je opomnil, da v letnem poročilu ni omenjena 1. konferenca
arhivov slovanskih držav (Lipica, 7.- 10. oktober 2010), ki jo je organiziral Mednarodni
inštitut arhivskih znanosti Univerze v Mariboru v sodelovanju z Mednarodno ustanovo
Forum slovanskih kultur, Arhivom Republike Slovenije, Arhivskim društvom Slovenije in
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Konference se je namreč udeležila
tudi predsednica društva, Katja Zupanič, kjer je predstavila delovanje Arhivskega društva
Slovenije ter publikacijo Slovenski arhivi se predstavijo.; Pohvali poročila strokovnih skupin.
Mag. Nada Čibej predlaga sklep, da IO organizira okroglo mizo na aktualno tematiko (javna
arhivska služba).
Mirjana Kontestabile Rovis komentira problem enotnega klasifikacijskega načrta za šole, da
je problem v tem, da šole ne izpolnjujejo uradne dokumentacije.
Sklep: Občni zbor soglasno potrdi vsa podana poročila
Ad 9)
Katja Zupanič predstavi plan dela za leto 2011, ki ga prisotni potrdijo. (glej prilogo).
Sklep: Občni zbor soglasno potrdi predlagani program dela za leto 2011.
Ad 10)

Sklep: Občni zbor, na predlog IO, sprejme sklep o višini članarine za leto 2011: 15,00
EUR.
Ad 11)
Ob zaključku dvoletnega mandata v IO ADS se je poslovila dosedanja tajnica dr. Maja
Gombač. Za uspešno sodelovanje se je zahvalila številnim posameznikom. Za požrtvovalno
delo se ji zahvali tudi predsednica društva.
Občni zbor razreši dosedanjo tajnico in potrdi novo tajnico društva, ki jo v izvolitev predlaga
IO. Za tajnico društva je soglasno izvoljena Olga Pivk (ARS).
Občni zbor razreši tudi dosedanjo računovodkinjo Mihaelo Knez.
Ad 12)
Predstavniki arhivov so predstavili publikacije, ki so jih arhivi izdali v preteklem letu: Za
PAM Gordana Šővegeš, za ARS dr. Lilijana Žnidaršič Golec, za ZAC Sonja Jazbec, za ZAL
Tatjana Šenk, za PaNg Aleksandra Pavšič Milost, za PAK mag. Nada Čibej; Ptuj ni izdal
nobene publikacije.
Mag. Natalija Glažar je sporočila, da bo 9. junija potekal v Sloveniji mednarodni arhivski dan
in se priporočila za sodelovanje z arhivi.
Dr. Vladimir Žumer je poročal o izidu zbornika o dokumentih v zvezi z rusko-slovenskimi
odnosi, ki sta ga pripravila mag. Vladimir Kološa in Iskra Čurkina.
Mag. Nada Čibej da pobudo, da ADS pripravi predstavitev te publikacije, ki je bila sicer
predstavljena že na konferenci vzhodnoevropskih držav, vendar brez prisotnosti avtorjev.
Ad 13)
Za častnega člana ADS je bil imenovan dr. France M. Dolinar.
Ad 14)
Ker pod razno ni bilo pripomb, je predsednica ob 12,10 zaključila uradni del občnega zbora,
ki mu je sledil družabni del.

Zapisala: Olga Pivk

Overovateljici:
dr. Lilijana Žnidaršič Golec

Andreja Klasinc Škofljanec.

Delovna predsednica:
mag. Nada Čibej

