ZAPISNIK
Rednega občnega zbora Arhivskega društva Slovenije (ADS), ki je potekal 20. marca 2013 ob
11. uri v spodnji avli Arhiva Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1.
Prisotni: Prisotnih je bilo 44 članov društva (seznam v prilogi). Še pred začetkom zbora smo
imeli predstavitev publikacij, tako, da smo začeli pol ure kasneje 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 letu 2012;
3. Finančno poročilo za leto 2012;
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 2013;
9. Določitev višine članarine za leto 2013;
10. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov;
11. Razrešitev starih in volitve novih društvenih organov;
12. Razno;
13. Družabni zaključek občnega zbora.
Ad 1
Predsednica ADS Gordana Šövegeš Lipovšek je pozdravila navzoče in predlagala delovno
predsedstvo: Ivan Fras (predsednik), mag. Zdenka Semlič Rajh in Hana Habjan (članici)
Zapisničarka: Olga Pivk
Overovatelja zapisnika: dr. Andrej Nared, Jure Volčjak.
Zbor je potrdil delovno predsedstvo, ki je začelo z delom. Predsedujoči je predlagal dnevni
red in zbor ga je potrdil.
Ad 2
Predsednica Gordana Šövegeš Lipovšek je seznanila prisotne z delom društva v letu 2012.
(glej prilogo).
Ad 3
Finančno poročilo (letni obračun) za leto 2012 je predstavila tajnica Olga Pivk. (glej prilogo).
Ad 4
Poročilo nadzornega odbora je prebral član odbora dr. Andrej Nared. Povedal je, da je nadzor
pokazal, da je bilo poslovanje društva gospodarno in dobro ter da je bil plan na nekaterih
področjih celo presežen.
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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
4. marca 2013 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdalo sklep o
ustanovitvi medarhivskih delovnih skupin, imenovanju članov in koordinatorja medarhivskih
delovnih skupin, ki sicer delujejo že nekaj časa. Predstavniki skupin so poročali o svojem
delu. Mojca Grabnar o skupini za področje zdravstva in sociale: imeli so dva sestanka,
razpravljali so o načinih odbiranja delavskih knjižic (prispevek v Arhivih), skupaj z ADS so
junija pripravili izobraževanje za delavce v zdravstvu in iz kotizacije je nastal priročnik
referatov Kako do urejenih in hitro dostopnih dokumentov v zdravstvenih ustanovah. Hedvika
Zdovc je poročala o delu skupine za upravo: sestali so se dvakrat in razpravljali o
klasifikacijskih načrtih in o dopolnitvi navodil za davčno upravo, vidijo potrebo po
izobraževanju za upravne organe. Nina Gostenčnik je poročala, da se je skupina za
gospodarstvo sestala enkrat, na pobudo Saše Mrdavšič, kjer so se ukvarjali z izdelavo pisnega
strokovnega navodila za obrtno zbornico Slovenije. Sicer se dogovarjajo preko dopisne liste,
planirajo pa izobraževanje za stečajne upravitelje in se dogovarjajo z zbornico stečajnih
upraviteljev. Zdenka Semlič Rajh je vodja novo nastale skupine za arhivsko terminologijo, ki
naj bi imela za cilj izdajo terminološkega slovarja, s sodelovanjem vseh arhivistov. Daniela
Juričič Čargo predstavlja skupino za register ustvarjalcev. Niso se še sestali, je pa bil konec
2012 vzpostavljen register ustvarjalcev, kjer so še nerešeni problemi na področju
gospodarstva, sociale. V register se bodo vnašali tudi podatki o strokovnih navodilih.
Ad 7
Občni zbor je soglasno potrdil vsa podana poročila.
Ad 8
Predsednica je predstavila program dela ADS za leto 2013 (v prilogi), finančna situacija pa je
še nejasna. Glede na to, da se je šele dobro zaključil poziv MIZKŠ za financiranje, bomo šele
v maju izvedeli koliko sredstev lahko pričakujemo. ARRS, ki od letos sofinancira izdajanje
znanstvene periodike obljublja razpis v 1. polovici leta. Ker imamo še nekaj finančnih
sredstev od lani, bomo vseeno lahko začeli z načrtovano društveno dejavnostjo.
Občni zbor je soglasno potrdil predlagani program dela za leto 2013.
Ad 9
Občni zbor je potrdil višino članarine za leto 2013 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: Nina Gostenčnik, PANG: Jurij Rosa, PAK dr. Zdenka Bonin in ZAP
dr. Dejan Zadravec.
Ad 11
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-Pod razno je dr. PP Klasinc najprej pohvalil bogato publicistično dejavnost, ki jo izvajajo
arhivi in predlagal, da se na spletu objavi seznam teh publikacij. Povedal je tudi, da je bila
izdana akreditacija za magistrski študij arhivistike in dokumentologije v Mariboru. Pritožil se
je nad namero novega ministra za kulturo, da hoče centralizirati arhivsko službo in predlaga
ustanovitev delovne skupine za postavitev izhodišč za zgradbo nove arhivske stavbe v
Ljubljani.
-Gordana Š. Lipovšek je povabila na arhivsko ekskurzijo na Madžarsko, kjer je še nekaj
prostih mest.
Prisotne je seznanila tudi z namero evropske komisije in parlamenta za spremembo Direktive
o varovanju osebnih podatkov tako, da bi se po določenem roku uničile vse zbirke z osebnimi
podatki - brez izjem, ki je do sedaj veljala za izbrano arhivsko gradivo ter za statistične in
znanstvene raziskave. Združenje francoskih arhivistov je zato dalo pobudo oz. poziv vsem, da
se jim pridružijo in preprečijo, da ne bi prišlo do sprejetja uredbe v taki obliki.
Zahvalila se je ARS, ki daje prostore in vsem, ki sodelujejo pri delu društva.
Tajnici Olgi Pivk je potekel mandat in občni zbor je potrdil njen drugi mandat.
-Zdenka Semlič Rajh je opozorila, da v klasifikaciji Agencije za raziskovalno dejavnost ni
arhivistike kot samostojnega raziskovalnega področja. Predlaga, da se pošlje vloga na
agencijo.
V standardni klasifikaciji poklicev se arhivisti pojavljajo kot arhivarji. Tudi tu predlaga, da se
pošlje vlogo, kjer se opozori na napako.
Ivan Fras predlaga, da predlagatelji vse predloge predložijo pisno.
Natalija Glažar je povabila na mednarodni arhivski dan, kjer bosta predstavljeni dve Unescovi
konvenciji. Prav tako je povabila k zbiranju predlogov za projekt Memory of the World
(seznam nacionalno pomembne pisne dediščine).
Ad 12
Uradnemu delu, ki se je končal ob 13,00 uri, je sledil družabni zaključek občnega zbora.
Ljubljana, 20. 3. 2013

Zapisala: Olga Pivk

Overovatelja:
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