ZAPISNIK
Rednega zbora članov Arhivskega društva Slovenije (ADS), ki je potekal 26. marca 2015 ob
10. uri v spodnji avli Arhiva Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1.
Prisotni: Prisotnih je bilo 34 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 27. 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 2014;
3. Finančno poročilo za leto 2014;
4. Poročilo nadzornega odbora;
5. Poročili urednikov revije Arhivi in zbirke Viri;
6. Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčeve nagrade 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 2015;
10. Določitev višine članarine za leto 2015;
11. Razrešitev oz. izvolitev novega tajnika;
12. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov;
13. Razno;
14. Družabni zaključek občnega zbora.
Ad 1
Predsednica ADS Sonja Jazbec je pozdravila navzoče in povabila k počastitvi spomina na
pokojna arhivista mag. Braneta Kozina in Alberta Pucerja. Nato je predlagala delovno
predsedstvo: mag. Nada Čibej (predsednica), Nina Gostenčnik in mag. Hedvika Zdovc
(članici)
Zapisničarka: Olga Pivk
Overovatelja zapisnika: mag. Daniela Juričić Čargo in dr. Lilijana Žnidaršič Golec
Zbor je potrdil delovno predsedstvo, ki je začelo z delom. Predsedujoča je predlagala dnevni
red in zbor ga je potrdil. Istočasno je pohvalila skupni projekt vseh arhivov Arhivi –
zakladnice spomina in se posebej zahvali dr. Andreju Naredu za vodenje projekta.
Ad 2
Predsednica Sonja Jazbec je seznanila prisotne z delom društva v letu 2014. (glej prilogo).
Ad 3
Finančno poročilo (letni obračun) za leto 2014 je predstavila tajnica Olga Pivk. (glej prilogo).
Ad 4
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Poročilo nadzornega odbora je prebrala članica odbora mag. Nada Čibej. Povedala je, da je
nadzor pokazal, da je bilo poslovanje društva gospodarno in dobro.

Ad 5
O reviji ARHIVI je poročal odgovorni urednik dr. Jure Volčjak, za Vire pa je poročilo glavne
urednice dr. Zdenke Bonin prebrala Olga Pivk. (glej prilogi).
Ad 6
Poročilo predsednice Komisije za podeljevanje Aškerčeve nagrade in priznanj dr. Zdenke
Bonin, je prebrala mag. Nada Čibej.
Ad 7
O delu skupine za zdravstvo in socialo je poročala Mojca Grabnar. V zadnjem letu so
organizirali 2 izobraževanji, se ukvarjali s problemom nastajanja novih zavodov in odločbo
ustavnega sodišča glede osebnih podatkov; dr. Bojan Himmelreich je poročal o delu skupine
za kulturo in znanost, da so imeli dva sestanka; mag. Daniela Juričić Čargo vodi skupino za
register ustvarjalcev. Imeli so eno sejo, poudarila je, da zaradi preobremenjenosti članov,
skupina ne more optimalno delovati; Mirjana Kontestabile Rovis je poročala o delu skupine
za šolstvo. Ukvarjali so se s klasifikacijskim načrtom, izvajali so izobraževanje za poslovne
sekretarke v šolah, predavali v arhivih, na ministrstvu in ravnateljem (skupaj 1333
udeležencem): Nina Gostenčnik iz komisije za gospodarstvo je poročala, da so se sestali
dvakrat pa tudi preko liste za gospodarstvo, notranja pravila, regust, tekst za zloženko za
stečajne upravitelje; mag. Hedvika Zdovc je poročala v imenu komisije za upravo, ki se je
sestala dvakrat, imeli so seminar, regust, spremljali so spremembe v upravi; poročevalca za
sodstvo ni bilo, skupina za terminologijo pa v tem letu ni delovala.
Ad 8
Predsedujoča je poudarila, da je bila ustanovitev strokovnih skupin zelo koristna stvar. Druge
razprave ni bilo. Zbor članov je soglasno potrdil vsa podana poročila.
Ad 9
Predsednica je predstavila program dela ADS za leto 2015 (v prilogi), finančna situacija pa je
še nejasna. Prijavili smo se na razpis na MK za 26.000 €, a pogodbe o odobritvi sredstev še
nimamo, planiramo tudi prijavo na razpis na ARRS, ko bo objavljen. Imamo pa dovolj
sredstev za normalno delo. Olga Pivk je opozorila, da so težave pri izdaji Virov, ker nimamo
dovolj prispevkov in spodbudila k sodelovanju.
Občni zbor je soglasno potrdil predlagani program dela za leto 2015.
Ad 10
Občni zbor je potrdil višino članarine za leto 2015 15,00 EUR.
Ad 11
Občni zbor je razrešil dosedanjo tajnico Olgo Pivk in izvolil novega tajnika Jerneja Križaja.
Ad 12
Kratka predstavitev publikacij, ki so jih v zadnjem letu izdali slovenski arhivi. Publikacije
ARS je predstavila dr. Lilijana Žnidaršič Golec 5 in 3 kataloge iz skupnega projekta, ZAL:
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Iztok Hotko 2, ZAC: Sonja Jazbec 3, PAM: Nina Gostenčnik 4, PANG: Jurij Rosa 1, PAK
mag. Nada Čibej 2 in ZAP Katja Zupanič 2
Ad 13
Nada se je zahvalila Marti Rau Selič za pomoč pri razstavi v Kopru z izborom filmov.
Sonja Jazbec je povedala, da se je zanimala za možnost koriščenja popustov v muzejih s
člansko izkaznico, vendar so iz muzejskega društva sporočili, da oni nimajo te pristojnosti in
se je potrebno obrniti na vsak muzej posebej.
Opozorila je tudi na delavnico kaligrafije, ki se bo naslednjih nekaj sobot odvijala v okviru
razstave Arhivi-zakladnice spomina.
Ad 14
Uradnemu delu, ki se je končal ob 12,00 uri, je sledil družabni zaključek občnega zbora.
Ljubljana, 26. 3. 2015
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