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     ZAPISNIK 
 
 
rednega volilnega zbora članov Arhivskega društva Slovenije (ADS), ki je potekal 22. marca 
2018 ob 10. uri v spodnji avli Arhiva Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1. 
 
Prisotni: Prisotnih je bilo 47 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 zbor članov 
glede na 27. člen Pravil ADS sklepčen. 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh 
overovateljev  zapisnika; 
2. Poročilo o delu društva v letu 2017; 
3. Finančno poročilo za leto 2017; 
4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2017; 
5. Poročili urednikov revije Arhivi in zbirke Viri za leto 2017; 
6. Razprava o poročilih za leto 2017 in potrditev le-teh; 
7. Program dela društva in finančni načrt za leto 2018; 
8. Določitev višine članarine za leto 2018; 
9. Volitve organov društva; 
10. Razno; 
11. Družabni zaključek občnega zbora. 
 
 
Ad 1 
Predsednica ADS Aleksandra Pavšič Milost je pozdravila navzoče in predlagala delovno 
predsedstvo: dr. Andrej Nared (predsednik), mag. Marija Čipić Rehar (članica) in Maja 
Povalej (članica) 
Zapisnikar: Jernej Križaj 
Overovatelja zapisnika: dr. Jure Volčjak in dr. Gregor Jenuš 
 
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 Aleksandra Pavšič Milost je prisotne seznanila z delom društva v letu 2017 (glej 
prilogo). 
 
Ad 3 
Finančno poročilo za leto 2017 je predstavil Jernej Križaj (glej prilogo). 
 
Ad 4  
Poročilo nadzornega odbora je prebral član odbora dr. Dejan Zadravec (glej prilogo). Povedal 
je, da je nadzor pokazal, da je bilo poslovanje društva gospodarno in dobro. Nadzorni odbor 
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je izrekel pohvalo vodstvu društva in Pokrajinskemu arhivu Koper za uspešno izvedeno 28. 
zborovanje ADS, ki je potekalo 5. in 6. oktobra 2017 v Portorožu. 
 
Ad 5 
O reviji ARHIVI je poročal odgovorni urednik dr. Gregor Jenuš (glej prilogo). Imenovani je 
prav tako predstavil poročilo za zbirko VIRI, saj je bila odgovorna urednica dr. Zdenka Bonin 
opravičeno odsotna (glej prilogo). 
 
Ad 6 
Na poročila ni bilo pripomb. Mag. Nada Čibej je pohvalila aktivnosti društva v letu 2017. 
Kar se tiče sofinanciranja revije Arhivi s strani slovenskih javnih arhivov je predsednik 
delovnega predsedstva dr. Andrej Nared povedal, da se je lansko leto glede dotične 
problematike že pogovarjal z vodjo Sektorja za muzeje, arhive in knjižnice na Ministrstvu za 
kulturo RS mag. Nino Zupančič Pušavec, vendar zaenkrat še nista prišla do nobenega sklepa. 
Druge, boljše opcije trenutno očitno ni. Alternativa bi bila, da so vsi arhivi navedeni kot 
soizdajatelji in sozaložniki, a bi bila potem to za Ministrstvo za kulturo RS še večja težava, saj 
bi šlo uradno za sofinanciranje iste zadeve iz sredstev ministrstva po dveh kanalih. Po drugi 
strani se sedaj prispevek arhivov prikazuje kot na trgu pridobljena sredstva iz trženja 
publikacij, kar pa pride zelo prav pri zagotavljanju lastnega deleža ADS. Dr. Nared je dejal, da 
bo tekom leta sklical sestanek s predsednico, tajnikom društva ter že omenjeno mag. 
Zupančič Pušavec, na katerem se bo poskušalo najti ustrezno rešitev. 
V kolikor bo v prihodnosti prihajalo do krčenja sredstev za izvajanje rednega letnega 
programa, je predsednica društva predlagala, da ob priliki društvenih zborovanj ne bi več 
izdajali zbornika referatov, ampak bi prispevke objavili v reviji Arhivi. 
Dr. Zdenka Semlič Rajh je glede organizacije prihodnjega zborovanja v letu 2019 predlagala, 
da društvo odda vlogo za pridobitev sredstev za kritje stroškov predavateljev s tujine na 
Centralno evropsko iniciativo. 
Prisotni so poročila soglasno potrdili.  
 
Ad 7 
Predsednica ADS je predstavila letni program dela za leto 2018 (glej prilogo), tajnik ADS je 
predstavil finančni plan društva za leto 2018 (glej prilogo). Prisotni so program dela in 
finančni plan soglasno potrdili.   
 
Ad 8 
Zbor je potrdil višino članarine za leto 2018 v višini 20,00 EUR. 
 
Ad 9 
Prisotni so razrešili stare društvene organe in soglasno potrdili nove. Novi organi ADS imajo 
naslednjo sestavo: 
 
IZVRŠNI ODBOR: mag. Hana Habjan (ZAL, predsednica), Matej Muženič (PAK, 
podpredsednik), Jernej Križaj (ARS, tajnik), dr. Zdenka Bonin (PAK, odgovorna urednica 
Virov), dr. Gregor Jenuš (ARS, odgovorni urednik Arhivov), mag. Marija Čipić Rehar (NŠAL), 
dr. Žiga Zwitter (predstavnik zainteresirane javnosti), mag. Nina Gostenčnik (PAM), Nataša 
Budna Kodrič (ZAL), Aleš Jambrek (ZAP), Lilijana Vidrih Lavrenčič (PANG), Vesna Sirk (ZAC) 
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Predsednica: mag. Hana Habjan 
Podpredsednik: Matej Muženič 
 
Tajnik: Jernej Križaj 
Računovodkinja: Cvetka Perme d.o.o. 
 
NADZORNI ODBOR: dr. Zdenka Semlič Rajh, dr. Dejan Zadravec, Olga Pivk  
 
KOMISIJA ZA PODELJEVANJE AŠKERČEVIH NAGRAD IN PRIZNANJ: dr. Andrej Nared (ARS), 
Katja Zupanič (ZAP), Ivan Fras (PAM), Aleksandra Pavšič Milost (PANG), Elizabeta Eržen 
Podlipnik (ZAL) 
 
Uredniškemu odboru revije Arhivi, uredniškemu odboru zbirke Viri in častnemu razsodišču 
bo štiriletni mandat potekel leta 2020. 
 
Ad 10 
Publikacije, ki so jih v zadnjem letu izdali slovenski arhivi, so bile predstavljene na začetku. 
Publikacije NŠAL je predstavila mag. Marija Čipić Rehar, ZAP: dr. Dejan Zadravec, PANG: Jurij 
Rosa, PAK: mag. Nada Čibej, ZAC: Vesna Sirk, PAM: mag. Nina Gostenčnik, ZAL: mag. Hana 
Habjan in ARS: dr. Lilijana Žnidaršič Golec.  
Dr. Jelka Melik je predstavila publikacije, ki sta jih izdala MIAZ in Alma Mater Europaea – 
ECM. 
 
Ad 11 
Dosedanji predsednici smo se zahvalili za njeno delo in pozdravili novo predsednico mag. 
Hano Habjan. Aleksandra se je zahvalila za sodelovanje v zadnjih dveh letih, Hana pa za 
izkazano zaupanje.  
 
Ad 12 
Uradnemu delu, ki se je končal ob 12.00 uri,  je sledil družabni zaključek občnega zbora. 
 
 
 
Ljubljana, 22. 3. 2018                                                                     Zapisal: Jernej Križaj 
 
 
 
 
Overovatelja:                            Delovni predsednik: 
 
 
dr. Jure Volčjak                   dr. Andrej Nared 
 
 
dr. Gregor Jenuš         
 
 


