ZAPISNIK
Rednega volilnega občnega zbora Arhivskega društva Slovenije (ADS), ki je potekal 21.
marca 2012 ob 10. uri v spodnji avli Arhiva Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1.
Prisotni: Prisotnih je bilo 68 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 2011;
4. Poročilo nadzornega odbora;
5. Poročili urednikov revije Arhivi in zbirke Viri;
6. Poročila delovnih strokovnih skupin;
7. Razprava o poročilih in potrditev le-teh;
8. Letni program dela in finančni plan društva za leto 2012;
9. Določitev višine članarine za leto 2012;
10. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov;
11. Razrešitev starih in volitve novih društvenih organov;
12. Razno;
13. Družabni zaključek občnega zbora.
Ad 1
Predsednica ADS Katja Zupanič je pozdravila navzoče in predlagala delovno predsedstvo:
Ivan Fras (predsednik), mag. Nada Čibej in Aleksandra Pavšič Milost (člana)
Zapisničarka: Olga Pivk
Overovatelja zapisnika: mag. Daniela Juričić Čargo, Andreja Klasinc Škofljanec.
Zbor je potrdil delovno predsedstvo, ki je začelo z delom. Predsedujoči je predlagal dnevni
red in zbor ga je potrdil.
Ad 2
Predsednica Katja Zupanič je seznanila prisotne z delom društva v obdobju od marca 20011–
marca 2012. (glej prilogo).
Ad 3
Finančno poročilo (letni obračun) za leto 2011 je predstavila tajnica Olga Pivk. (glej prilogo).
Ad 4
Poročilo nadzornega odbora je prebrala predsednica odbora mag. Nada Čibej. Povedala je, da
je nadzor pokazal, da je bilo poslovanje društva gospodarno in dobro.

1

Ad 5
O reviji ARHIVI in zbirki VIRI sta poročala urednika: odgovorni urednik Jure Volčjak in
glavni urednik dr. Zdenka Bonin. (glej prilogi).
Ad 6
Predstavniki strokovnih skupin (za zdravstvo in socialo, za upravo, za gospodarstvo, za
sodstvo, za kulturo in za šolstvo) so poročali o delu svojih skupin. Predvsem so se ukvarjali s
problemi, ki nastajajo pri delu z ustvarjalci: izdelava strokovnih navodil za odbiranje
arhivskega gradiva iz dokumentarnega za različna področja, priprava seminarjev, nivojsko
popisovanje, REGUST, problematika rudarske tehnične dokumentacije, enoten klasifikacijski
načrt pri ministrstvu za šolstvo in šport. Mirjana Kontestabile Rovis je sicer menila, da so ta
poročila na občnem zboru nepotrebna, sploh ker je te skupine ustanovil svet direktorjev in
nimajo neposredne zveze z društvom, vendar so bili ostali člani soglasni, da se takšna praksa
obdrži še naprej. Nada Čibej je izrazila priznanje skupinam, ker se ukvarjajo s konkretnimi
problemi, ki nastajajo na terenu.
Ad 7
Občni zbor je soglasno potrdil vsa podana poročila.
Ad 7
Glavne smernice programa dela ADS in finančno konstrukcijo za leto 2012 je predstavila
predsednica ADS (glej prilogo). Smernice je sprejel IO ADS, vendar zaradi več kot
prepolovljenega priliva dohodka s strani dosedanjih sofinancerjev ni gotovo, ali bo to možno
izvesti.
Občni zbor je soglasno potrdil predlagani program dela za leto 2012.
Ad 9
Občni zbor je potrdil višino članarine za leto 2012 15,00 EUR.
Ad 10
Kratka predstavitev publikacij, ki so jih v zadnjem letu izdali slovenski arhivi. Publikacije
ARS je predstavila dr. Lilijana Žnidaršič Golec, ZAL: Elizabeta Eržen Podlipnik, ZAC: dr.
Borut Batagelj, PAM: Leopold Mikec Avberšek, ZAP: Katja Zupanič in PANG: Aleksandra
Pavšič Milost in PAK mag. Nada Čibej.
Ad 11
Občni zbor je razrešil stare društvene organe in soglasno potrdil nove. Novi organi ADS
imajo naslednjo sestavo:
IZVRŠNI ODBOR: Tatjana Dekleva (Zgodovinski arhiv Univerze v Ljubljani), dr. Boris
Golec (Univerza v Ljubljani), Katja Zupanič (ZAP, podpredsednica), dr. Zdenka Bonin
(PAK) Aleksandra Pavšič Milost (PANG), Olga Pivk (ARS), Jure Volčjak (ARS), Sonja
Jazbec (ZAC), Marjan Vogrin (ŠAK) in Elizabeta Eržen Podlipnik (ZAL), Gordana Šővegeš
Lipovšek (PAM).
Predsednica: Gordana Šővegeš Lipovšek
Podpredsednica: Katja Zupanič
Tajnica: Olga Pivk
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Računovodkinja: Cvetka Perme d.o.o.
UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ARHIVI: Jure Volčjak (odgovorni urednik), Barbara Žabota
(tehnična urednica), Tone Krampač (škofijski arhivi), dr. Boris Golec (Univerza v Ljubljani),
Olga Pivk (ARS), Zdenka Bonin (PAK), dr. Peter Wiesflecker (StLA Gradec), Leopold
Mikec Avberšek (PAM), Ivanka Uršič (PANG), dr. Ivanka Zajc-Cizelj (ZAC), Ivan Lovrenčič
(ZAP), Aleksander Lavrenčič (TV dokumentacija)
UREDNIŠKI ODBOR ZBIRKE VIRI: dr. Zdenka Bonin (glavna urednica), Olga Pivk, mag.
Drago Trpin, Katja Zupanič, mag. Aleksander Žižek
NADZORNI ODBOR: mag. Žarko Bizjak, mag. Nada Čibej, dr. Andrej Nared
ČASTNO RAZSODIŠČE: Bojana Aristovnik, Emica Ogrizek, Metka Nusdorfer Vuksanovič
KOMISIJA ZA AŠKERČEVE NAGRADE IN PRIZNANJA: Andreja Klasinc Škofljanec
(ARS), dr. Borut Batagelj (ZAC), dr. Zdenka Bonin (PAK), Judita Šega (ZAL) in dr. Julijana
Visočnik (NŠAL).
Ad 12
Dosedanji predsednici smo se zahvalili za njeno delo in pozdravili novo predsednico Gordano
Šövegeš Lipovšek. Gordana se je zahvalila za izkazano zaupanje in hkrati pozvala člane, da se
udeležijo izleta, ki ga pripravlja ADS v Rim in Vatikan, ker še ni dovolj prijav in je zato
izvedba vprašljiva.
Ad 13
Uradnemu delu, ki se je končal ob 12,00 uri, je sledil družabni zaključek občnega zbora.
Ljubljana, 21. 3. 2012
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