ZAPISNIK

rednega zbora članov Arhivskega društva Slovenije (ADS), ki je potekal 28. marca 2017 ob 10.
uri v spodnji avli Arhiva Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1.
Prisotni: Prisotnih je bilo 38 članov društva (seznam v prilogi), kar po 27. členu Pravil ADS ni
bilo dovolj za sklepčnost. Pred začetkom zbora smo zato imeli predstavitev publikacij, tako,
da smo začeli pol ure kasneje in s tem je bil občni zbor sklepčen.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh
overovateljev zapisnika;
2. Poročilo o delu društva v letu 2016;
3. Finančno poročilo za leto 2016;
4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2016;
5. Poročili urednikov revije Arhivi in zbirke Viri za leto 2016;
6. Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in priznanj;
7. Razprava o poročilih za leto 2016 in potrditev le-teh;
8. Program dela društva in finančni načrt za leto 2017 (predstavitev, razprava, sprejem);
9. Določitev višine članarine za leto 2017;
10. Razrešitev in volitev tajnika društva za obdobje 2017-2019;
11. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov;
12. Razno;
13. Družabni zaključek občnega zbora.

Ad 1
Predsednica ADS Aleksandra Pavšič Milost je pozdravila navzoče in predlagala delovno
predsedstvo: dr. Gregor Jenuš (predsednik), dr. Zdenka Bonin (članica) in Vesna Sirk (članica).
Zapisnikar: Jernej Križaj
Overovatelja zapisnika: dr. Jure Volčjak in Polona Trobec Mlakar
Udeleženci rednega zbora članov so potrdili delovno predsedstvo, ki je začelo z delom.
Predsedujoči je predlagal dnevni red in zbor ga je potrdil.
Ad 2
Predsednica ADS Aleksandra Pavšič Milost je seznanila prisotne z delom društva v letu 2016
(glej prilogo).
Ad 3
Finančno poročilo (letni obračun) za leto 2016 je predstavil tajnik Jernej Križaj (glej prilogo).
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Ad 4
Poročilo nadzornega odbora (glej prilogo) je prebrala članica odbora dr. Zdenka Semlič Rajh.
Povedala je, da je bilo finančno poslovanje društva gospodarno, skladno s pravili in
računovodskimi standardi.
Glede revije Arhivi je menila, da prevladujejo članki s področja zgodovine in predlagala naj bi
revija vsebovala več strokovnih člankov s področja arhivistike. Urednik je pojasnil, da na
raziskovalni interes ne more veliko vplivati.
Ad 5
O zbirki Viri je poročala odgovorna urednica dr. Zdenka Bonin, o reviji Arhivi pa odgovorni
urednik dr. Gregor Jenuš (glej prilogi). Slednji je povedal tudi, da smo glede vpisa Arhivov
med znanstvene publikacije (po kriterijih Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS), s
strani bibliografske baze Scopus, od koder smo izpadli, dobili odgovor, v katerem le-ta za
ponovno uvrstitev sugerira zamenjavo uredniškega odbora (večje število članov z
znanstvenim nazivom). V zvezi s tem je povedal, da imena treh morebitnih kandidatov za
člane uredniškega odbora že ima, za tri pa se mora še posvetovati. Dr. Bojan Cvelfar je
občnemu zboru predlagal naj za ustrezno sestavo uredniškega odbora revije Arhivi pooblasti
IO ADS. V zvezi z revijo Arhivi je bila predstavljena tudi dilema kolikšno število izvodov naj se
tiska v bodoče, ker jih veliko ostaja neprodanih. Gregor Jenuš je pojasnil, da smo število
izvodov z letošnjim letom zmanjšali s 400 na 300, prejšnji urednik revije Jure Volčjak pa je ob
tem dodal, da nadaljnje zmanjševanje ni priporočljivo, saj bi lahko ogrozilo financiranje s
strani ministrstva za kulturo.
Ad 6
Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in priznanj je predstavila predsednica
komisije dr. Zdenka Bonin.
Ad 7
Prisotni so poročila soglasno potrdili.
Sledila je živahna razprava. Dr. Peter Pavel Klasinc se je društvu zahvalil za podeljeno
Aškerčevo nagrado za življenjsko delo. Povedal je tudi, da se društvenih publikacij ne bere in
citira dovolj. Izrazil je obžalovanje, da Arhivi niso vpisani v relevantne bibliografske baze, ki
so kriterij za sofinanciranje s strani ARRS. Obenem je izrazil pomislek glede primernosti
kandidata za uredniški odbor Arhivov dr. Stjepana Razuma (Nadškofijski arhiv v Zagrebu), pa
tudi predlagal naj bi slovenski arhivi in ADS podarili Katedri za arhivistiko in dokumentologijo
po en izvod svojih izdanih publikacij. Dr. Andrej Hozjan je izrazil pomisleke glede kriterijev za
sofinanciranje s strani ARRS in namignil naj poskuša ADS v tujini pridobil ustrezno pomoč za
posredovanje pri ARRS glede omenjenih kriterijev financiranja. Dr. Zdenka Semlič Rajh je
povedala, da se je ADS že trudilo za vpis Arhivistike v klasifikacijo ARRS. Arhivi so po besedah
dr. Gregorja Jenuša v klasifikaciji razvrščeni pod 6.01 Zgodovinopisje. Dr. Bojan Cvelfar se je
pridružil mnenju o nujnosti vpisa Arhivov v ustrezne bibliografske baze in vpisu Arhivistike v
klasifikacijo ARRS, za kar naj si prizadeva vsak po svojih močeh.
Predsednica je povedala, da so na seji IO društva predstavniki arhivov izpostavili vprašanje
kopičenja izvodov revije Arhivi, ki jih vsak arhiv dobi na osnovi sofinanciranja in v povezavi s
tem tudi vprašanje različnih postopkov posameznih arhivov glede »lastništva« takih izvodov
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(v nekaterih arhivih jih razdelijo med zaposlene, v nekaterih pa jih žigosajo in potem hranijo v
arhivskih knjižnicah, kjer se zato kopiči veliko enakih izvodov). Dr. Cvelfar je bil glede tega
mnenja, da bi bilo potrebno doseči nov dogovor o sofinanciranju revije Arhivi s strani
slovenskih javnih arhivov. Dosedanja praksa kupovanja določenega števila izvodov s strani
javnih arhivov po njegovem mnenju ni primerna, saj jih arhivi prav zaradi tega, ker so jih
kupili, ne razdelijo med zaposlene ali poklonijo zainteresiranim strankam (da jih morajo
hraniti jim je odredila finančna kontrola). Obljubil je, da bodo o načinu sofinanciranja revije
Arhivi razpravljali direktorji na svojih sestankih. Dr. Andrej Nared je pojasnil, da je bil sedaj
veljavni dogovor o kupovanju revije Arhivi s strani slovenskih javnih arhivov sklenjen v
obdobju 2003/2004.
Predsednica je poročala, da so člani društva na IO naslovili več predlogov za organizacijo
izobraževanj (glede ponovne uporabe informacij javnega značaja, glede varstva osebnih
podatkov, glede razlage novih predpisov ipd.) in povedala, da bomo tem vprašanjem
namenili nekaj časa na zborovanju ADS oktobra letos v Portorožu. V kolikor tam ne bomo
uspeli obravnavati vsega, bomo organizirali samostojna izobraževanja na posamezne teme,
po možnosti v sodelovanju z ARS. Glede tega je direktor ARS dr. Cvelfar povedal, da bo Arhiv
RS v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v mesecu aprilu organiziral izobraževanje o
odprtih podatkih. Kar se tiče predloga za organiziranje dodatnega izobraževanja o varstvu
osebnih podatkov, pa dr. Cvelfar ne vidi potrebe za tako izobraževanje. Tovrstna predavanja
smo namreč v preteklosti že imeli in izkazalo se je, da ne morejo dati splošno veljavnih
odgovorov. Problematiko je potrebno obravnavati od primera do primera, upoštevaje
arhivski zakon.
Predsednica je predstavila stališče IO ADS glede organizacije mednarodnih okroglih miz
arhivskih društev Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Vojvodine. Letos bi bilo za
organizacijo na vrsti Arhivsko društvo Vojvodine, ki je okroglo mizo že lani jeseni napovedalo
in sicer za mesec maj 2017, a jo je nato v februarju letos, zaradi finančnih težav, odpovedalo.
Glede nato, da je drugo leto za organizacijo na vrsti ADS, je IO ADS na svoji zadnji seji sprejel
stališče, da mora okroglo mizo najprej organizirati Društvo arhivskih delavcev Vojvodine, šele
nato se bo tega lotilo ADS. V primeru ponavljanja tovrstnih težav IO ADS meni, da je najbolje
z organizacijo omenjenih okroglih miz prenehati. Razvila se je razprava. Dr. Cvelfar je menil,
da ne kaže kar takoj obupati, pač pa se skušati dogovoriti o organizaciji okroglih miz na vsaki
dve leti. Mag. Nina Gostenčnik in mag. Nada Čibej sta predlagali, da se predsednica društva
sestane s preostalimi predsedniki društev, organizatorjev mednarodnih okroglih miz. Na tem
sestanku naj bi sprejeli odločitev o nadaljnji usodi okroglih miz.
Zbor članov je soglasno potrdil sklep o tem, da se predsednica društva poveže s preostalimi
predsedniki društev, organizatorjev mednarodnih okroglih miz, ter se dogovori o nadaljnji
organizaciji ali ukinitvi omenjenih miz.
Zbor članov je soglasno potrdil sklep, da IO ADS izbere in potrdi člane uredniškega odbora
revije Arhivi.
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Ad 8
Predsednica ADS je predstavila letni program dela za leto 2017, tajnik ADS je predstavil
finančni plan društva za leto 2017. Prisotni so program dela in finančni plan soglasno
potrdili.
Ad 9
Zaradi zmanjšanja števila sredstev, pridobljenih s strani sofinancerjev (Ministrstvo za kulturo,
ARRS), se je predlagalo zvišanje članarine iz 15,00 EUR na 20,00 EUR. Zbor članov je potrdil
višino članarine za leto 2017 v višini 20,00 EUR.
Ad 10
Tajniku Jerneju Križaju je potekel mandat. Redni zbor članov je potrdil njegov drugi mandat.
Ad 11
Publikacije, ki so jih v zadnjem letu izdali slovenski arhivi, so bile predstavljene na začetku.
Publikacije ZAP je predstavil dr. Dejan Zadravec, PAM: mag. Nina Gostenčnik, ZAC: Vesna
Sirk, ZAL: mag. Hana Habjan, PAK: mag. Nada Čibej, ARS: dr. Lilijana Žnidaršič Golec, NŠAL:
Tone Krampač.
Ad 12
Predsednica ADS je zbrane člane društva pozvala naj se po svojih arhivih pozanimajo ali bi bili
pripravljeni poskenirati manjkajoče zbornike referatov posvetovanj ADS, za objavo na
društveni spletni strani in ali bi kateri od arhivov pokazal pripravljenost za vodenje
društvenega računovodstva.
Prisotni so se strinjali s predlogom mag. Hane Habjan o nujnosti citiranja arhivskih pomagal
pri strokovnih oziroma znanstvenih delih, nastalih na podlagi arhivskega gradiva.
Ad 13
Uradnemu delu, ki se je končal ob 12.30 uri, je sledil družabni zaključek občnega zbora.

Ljubljana, 28.03.2017

Overovatelja:
dr. Jure Volčjak

Zapisal: Jernej Križaj

Delovni predsednik:
dr. Gregor Jenuš

Polona Trobec Mlakar
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