ZAPISNIK
rednega volilnega občnega zbora Arhivskega društva Slovenije (ADS), ki je potekal 27.
marca 2014 ob 10. uri v spodnji avli Arhiva Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1.
Prisotni so bili 104 člani društva. Še pred začetkom zbora smo imeli predstavitev publikacij,
ki so jih v zadnjem letu izdali slovenski arhivi.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana, zapisnikar in dva overovatelja
zapisnika);
2. Spremembe društvenih pravil
3. Poročilo predsednice o delu društva v preteklem mandatnem obdobju;
4. Finančno poročilo za leto 2013;
5. Poročilo nadzornega odbora;
6. Poročili urednikov revije Arhivi in zbirke Viri;
7. Razprava o poročilih in potrditev le-teh;
8. Letni program dela in finančni plan društva za leto 2014;
9. Določitev višine članarine za leto 2014;
10. Poročila delovnih strokovnih skupin;
11. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov;
12. Razrešitev starih in volitve novih društvenih organov;
13. Razno;
14. Družabni zaključek občnega zbora.
Ad 1
Predsednica ADS je pozdravila navzoče in predlagala delovno predsedstvo: mag. Nada Čibej
(predsednica), članici Mira Hodnik in Nataša Majerič Kekec
Zapisničarka: Olga Pivk
Overovatelja zapisnika: dr. Lilijana Žnidaršič Golec, Branko Radulovič
Člani občnega zbora so potrdili delovno predsedstvo, ki je začelo z delom. Predsedujoča je
najprej izrekla pohvalo sodelujočim na kulturnem bazarju in čestitala PAM za nagrado,
Glazerjevo listino mesta Maribor, za znanstveno monografijo: Mesto hiše ljudje. Predlagala je
dnevni red in zbor ga je potrdil.
Ad 2
Predsednica Gordana Šövegeš Lipovšek je prisotnim na kratko prestavila spremembe pravil,
ki so bile načrtovane že nekaj let in so bile pripravljene v sodelovanju s pravno službo
nevladne organizacije Stičišče in na osnovi pripomb članov, katerim je bil predlog popravkov
poslan že prej. Prisotni so soglasno sprejeli nova pravila. Sprejet je bil sklep, da nova
pravila Arhivskega društva Slovenije začnejo veljati takoj.
Ad 3
Predsednica je seznanila prisotne z delom društva v obdobju od marca 2013–marca 2014.
(glej prilogo).

Ad 4
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Finančno poročilo (letni obračun) za leto 2013 je predstavila tajnica Olga Pivk. (glej prilogo).
Ad 5
Poročilo nadzornega odbora je prebrala predsednica odbora mag. Nada Čibej. Povedala je, da
je nadzor pokazal, da je bilo poslovanje društva gospodarno in dobro. (glej prilogo)
Ad 6
O reviji ARHIVI in zbirki VIRI sta poročala urednika: odgovorni urednik Jure Volčjak in
glavna urednica dr. Zdenka Bonin. (glej prilogi).
Ad 7
Na poročila ni bilo posebnih pripomb, predsednica je pohvalila delo društva, prisotni pa so
soglasno potrdili poročila.
Ad 8
Predsednica ADS je predstavila tudi plan dela za leto 2014. Prisotni so plan soglasno potrdili.
Ad 9
Člani občnega zbora so potrdili višino članarine za leto 2014 15,00 EUR.
Ad 10
Predstavniki strokovnih skupin so poročali o delu svojih skupin.
Mirjana Kontestabile Rovis je poročala najprej o poteku kulturnega bazarja, potem pa še o
delu skupine za šolstvo. Imeli so 4 sestanke, sodelovali so pri klasifikacijskem načrtu. Imajo
probleme z nesodelovanjem ravnateljev. Šole uvajajo elektronsko poslovanje, vendar nimajo
predvidene hrambe in zato je nevarnost izgube dokumentacije. Predsednica Nada Čibej je
pripomnila, da je stvar resna, ker bo to v končni fazi postalo problem arhivov.
Mojca Grabnar je poročala o skupini za zdravstvo in socialo. Pripravili so dve izobraževanji,
klasifikacijski načrt za zdravstvo, ki je sedaj na ministrstvu za zdravje in bolnicam so dana
navodila, naj ga uporabljajo. Izdali so pisno navodilo za KC. Pišejo tudi članke na to temo.
Pripravljajo seminarje za arhivarje za pridobivanje dodatnih točk. Predvidevajo tudi
sodelovanje arhivarjev na seminarjih.
Hedvika Zdovc je prestavila skupino za upravo. Sestajajo se 1-2 krat letno in po elektronski
pošti. Rešujejo vprašanja, ki jih postavljajo kolegi, upravne enote in ministrstva.
Bojan Himmelreich je poročal o skupini za kulturo. Imeli so dva sestanka. Izmenjujejo si
izkušnje v zvezi z dajanjem navodil, klasifikacijskimi načrti, pridobivanjem točk.
O skupini za pravosodje je poročala Metka Bukovšek. Imeli so dva sestanka. Poskušajo dobiti
stik z ministrstvom za pravosodje, a zaenkrat neuspešno. Pripravljajo se na prevzeme gradiva
notarjev. Usklajujejo navodila za sodišče in planirajo priročnik o teritorialni pristojnosti
okrajnih sodišč.
Za gospodarstvo ni bilo poročevalca. O skupini za terminologijo je poročala Olga Pivk.
Sestali smo se dvakrat in se dogovorili za način dela. Zbrali bomo že obstoječe slovarje,
izbrali 50 gesel in začeli delo na njih.
Predsednica delovnega predsedstva je ugotovila, da skupine dosegajo svoje cilje. Sodelovanje
med seboj, tudi od zunaj so že prepoznavni in se obračajo na njih. Vprašanja in odgovore bi
lahko objavljali tudi na spletni strani.
Ad 11
Publikacije, ki so jih v zadnjem letu izdali slovenski arhivi, so bile predstavljene na začetku.
Nekaj je bilo tudi skupnih projektov. Publikacije ARS je predstavila dr. Lilijana Žnidaršič
Golec, ZAL: Elizabeta Eržen Podlipnik, ZAC: dr. Borut Batagelj, PAM: Boštjan Zajšek,
PANG: Jurij Rosa in PAK mag. Nada Čibej.
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Ad 12
Občni zbor je razrešil stare društvene organe in soglasno potrdil nove. Novi organi ADS
imajo naslednjo sestavo:
IZVRŠNI ODBOR: dr. Boris Golec (predstavnik zainteresirane javnosti), Nataša Majerič
Kekec (ZAP), dr. Zdenka Bonin (PAK) Aleksandra Pavšič Milost (PANG), Olga Pivk (ARS),
Jure Volčjak (ARS), Sonja Jazbec (ZAC, predsednica), Marija Čipič Rehar (ŠAK) in Iztok
Hotko (ZAL), Gordana Šővegeš Lipovšek (PAM, podpredsednica).
Predsednica: Sonja Jazbec
Podpredsednica: Gordana Šővegeš Lipovšek
Tajnica: Olga Pivk
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), dr. Zdenka Bonin (PAK), dr. Peter Wiesflecker (StLA Gradec), Leopold
Mikec Avberšek (PAM), Ivanka Uršič (PANG), dr. Bojan Himmelreich (ZAC), Katja
Zupanič (ZAP), Aleksander Lavrenčič (TV dokumentacija)
UREDNIŠKI ODBOR ZBIRKE VIRI: dr. Zdenka Bonin (glavna urednica), Olga Pivk, mag.
Drago Trpin, Sonja Jazbec, 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 Sonjo
Jazbec. Gordana se je zahvalila za sodelovanje v zadnjih dveh letih, Sonja pa za zaupanje.
Ad 13
Uradnemu delu, ki se je končal ob 12,300 uri, je sledil družabni zaključek občnega zbora.
Ljubljana, 27. 3. 2014

Overovatelja:
dr. Lilijana Žnidaršič Golec

Zapisala: Olga Pivk

Delovna predsednica:
mag. Nada Čibej

Branko Radulovič
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