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Z A P I S N I K 

rednega zbora članov Arhivskega društva Slovenije (ADS), ki je potekal korespondenčno od 27. marca 
2020 od 10. ure do 30. marca 2020 do 12. ure. Zbor članov je bil sklican korespondenčno zaradi 
uradno razglašene epidemije koronavirusa COVID–19 in priporočil pristojnih oblasti. Na sklic 
korespondenčnega zbora članov se je odzvalo 50 članov društva. 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev 
zapisnika.  

2. Poročilo o delu društva v letu 2019.  
3. Finančno poročilo za leto 2019. 
4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2019. 
5. Poročili urednikov revije Arhivi in zbirke Viri za leto 2019. 
6. Razprava o poročilih za leto 2019 in potrditev le-teh. 
7. Program dela društva za leto 2020. 
8. Sprejem pravnih aktov društva. 
9. Določitev višine članarine za leto 2020. 
10. Volitve organov društva: 

 izvršni odbor društva za obdobje 2020–2022, 
 nadzorni odbor društva za obdobje 2020–2022, 
 častno razsodišče društva za obdobje 2020–2024. 

11. Volitve uredniškega odbora: 
 revije Arhivi,  
 zbirke Viri. 

12. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov. 
13. Razno. 

 

Ad 1 

Zbor članov je korespondenčno potrdil dnevni red in predlagano delovno predsedstvo. 
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Ad 2 

Predsednica društva mag. Hana Habjan je pripravila poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije v 
letu 2019. Program dela za leto 2019, ki ga je društvo prijavilo na Ministrstvu za kulturo, je bil v celoti 
izpeljan. Predsednica je izpostavila prenovo društvene spletne strani in pravnih aktov društva (glej 
prilogo). 

 

Ad 3 

Tajnica društva Tanja Žohar je na podlagi izkaza dohodkov in prihodkov za leto 2019 pripravila 
poročilo društva za leto 2019 (glej prilogo). 

 

Ad 4 

Člani nadzornega odbora dr. Dejan Zadravec, dr. Zdenka Semlič Rajh in Olga Pivk so pripravili poročilo 
nadzornega odbora za leto 2019 (glej prilogo). Zapisali so, da je bil program v celoti realiziran in 
pogodbene obveznosti izpolnjene, finančno poslovanje društva pa gospodarno – še posebej 
razveseljiva so sredstva, pridobljena od prodaje blaga in storitev (publikacij). Člani nadzornega 
odbora so pohvalili vodstvo društva za pričetek uvajanja neposredne komunikacije društva s člani in 
za organizacijo 29. zborovanja društva v Mariboru skupaj s Pokrajinskim arhivom Maribor. 

 

Ad 5 

Urednik revije Arhivi dr. Gregor Jenuš je v vsebinskem poročilu predstavil dve številki, ki sta izšli v 42. 
letniku (glej prilogo). Dr. Zdenka Bonin, urednica Virov, pa je pripravila vsebinsko poročilo 42. številke 
zbirke – Ko zatonejo sanje romantičnega Jugoslovana – izseljenski dnevnik dr. Bogumila Vošnjaka, 
avtorice dr. Aleksandre Gačić (glej prilogo). 

 

Ad 6 

Udeleženci korespondenčnega zbora članov so bili obveščeni, da lahko komentarje k poročilom iz 
prejšnjih točk predložijo v prvem dnevu korespondenčnega zbora članov, to je 27. marca 2020, do 20. 
ure. V tem času na naslov elektronski naslov tajnice društva ni prišel noben komentar. Udeleženci 
korespondenčnega zbora članov so soglasno potrdil predloženo poročilo o delu društva v letu 2019 
in finančno poročilo za leto 2019. 

K razpravi je bilo priloženo še poročilo o delu izvršnega odbora za mandatno obdobje 2018–2020, ki 
ga je pripravila predsednica društva mag. Hana Habjan (glej prilogo) in poročilo o delu častnega 
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razsodišča za mandatno obdobje 2016–2020, ki ga je pripravil predsednik častnega razsodišča mag. 
Boštjan Zajšek (glej prilogo). 

K razpravi o poročilu o delu izvršnega odbora društva se je oglasil član izvršnega odbora, ki je zapisal: 

Vendar želim v razpravi k 6. točki dnevnega reda v kontekstu točke »Javna razprava o določanju in 
načinu oblikovanja cen reprodukcij arhivskega gradiva ter njegove uporabe v slovenskih javnih arhivih« 
iz Poročila o delu izvršnega odbora ADS 2018–2020 kot predstavnik uporabnikov arhivov vnovič 
poudariti, da s kolegi (na to temo sem govoril s člani Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani in […]) menimo, da naj bo fotografiranje arhivskega gradiva z lastnim 
fotoaparatom brez bliskavice za lastne potrebe (študentk in študentov ter raziskovalk in raziskovalcev 
– profesionalnih in amaterskih zgodovinark in zgodovinarjev) v javnih arhivih brezplačno. Smiselno pa 
je, da se določi cene za vse reprodukcije, narejene v komercialne namene. Prav tako je razumljivo, da 
plačila zajamejo reprodukcije, narejene z arhivsko opremo (npr. skenerji), arhivsko fotokopiranje, 
izdelavo CD-jev ali DVD-jev z reprodukcijami in reprodukcije z namenom objave, tudi če jih uporabnik 
izdela sam s svojim fotoaparatom.  
S tem sledimo prijaznim praksam, ki so jih pred kratkim uvedli npr. v Avstrijskem državnem arhivu – 
Österreichisches Staatsarchiv (brezplačno fotografiranje z lastnim fotoaparatom za jasno opredeljene 
namene tam uradno velja od 16. septembra 2019: 
https://www.oesta.gv.at/documents/551235/1168332/Repro_neu.pdf/99112ab2-3fa8-45b0-8077-
0205c8fdfdd6) in v Saškem državnem arhivu – Sächsisches Staatsarchiv (velja od 1. februarja 2020: 
https://www.archiv.sachsen.de/archivgut-selbst-fotografieren-6201.html). Dr. […] je predlagal, da bi 
bilo smiselno, da se v razpravo o cenah reprodukcij poleg Arhivskega društva Slovenije vključi tudi 
Zvezo zgodovinskih društev Slovenije.   

 

Ad 7 

Predsednica društva mag. Hana Habjan je ponovno pripravila predstavitev programa dela društva za 
leto 2020, ki ga je zbor članov potrdil na izredni korespondenčni seji med 27. in 28. marcem 2019. 
Zbor članov je obvestila, da je izvršni odbor spremembo programa potrdil le pri mednarodnem 
sodelovanju, kjer je namesto udeležbe na nemškem arhivskem dnevu uvedena udeležba na srečanju 
organizacije ICARUS. 

Poleg programa, odobrenega s strani Ministrstva za kulturo, je za letošnje leto načrtovana tudi 
strokovna ekskurzija v Rezijo. Prav tako bo društvo nadaljevalo z izvedbo kolokvijev o razumevanju in 
izvajanju arhivske zakonodaje. 
Pri izvedbi strokovne ekskurzije in kolokvijev se bomo ravnali po priporočilih Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. 
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Ad 8 

Zbor članov je odločal o sprejetju dveh pravnih aktov društva. 

Javna obravnava predloga Disciplinskega pravilnika Arhivskega društva Slovenije je potekala med 21. 
in 28. 2. 2020 in v tem času ni bilo podane nobene pripombe. 

Predlog Pravilnika o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj je bil v javni obravnavi 
med 9. in 16. 2. 2020 in v tem času so bile podane le pripombe, ki se nanašajo na posamezne izraze, 
ter so bile v celoti upoštevane. 

Zbor članov je korespondenčno sprejel Disciplinski pravilnik Arhivskega društva Slovenije in 
Pravilnik o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj. 

 

Ad 9 

Zbor članov je korespondenčno sprejel članarino za leto 2020 v višini 20,00 €, ki jo je predlagal 
izvršni odbor društva. 

 

Ad 10 

Udeleženci zbora članov so korespondenčno razrešili organe društva, ki jim poteče mandat, in 
potrdili predlagane nove organe društva. 

Izvršni odbor ADS za mandat 2020–2022: Matej Muženič, predsednik, Aleš Jambrek, podpredsednik, 
dr. Zdenka Bonin, urednica Virov, Nataša Budna Kodrič, mag. Marija Čipić Rehar, urednica Arhivov, 
mag. Nina Gostenčnik, dr. Gregor Jenuš, mag. Blaž Otrin, Aleksandra Pavšič Milost, mag. Hedvika 
Zdovc in dr. Žiga Zwitter. 

Nadzorni odbor ADS za mandat 2020–2022: Jernej Križaj, Judita Šega in Gordana Šövegeš Lipovšek. 

Častno razsodišče za mandat ADS 2020–2024: mag. Hana Habjan, Vesna Kočevar in dr. Zdenka Semlič 
Rajh. 

Članom Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj mandat poteče leta 2022. 
Tajnici društva mandat poteče leta 2021. 

 

Ad 11 

Udeleženci zbora članov so korespondenčno potrdili nova uredniška odbora publikacije Arhivi in 
publikacije Viri. 
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Uredniški odbor publikacije Arhivi za mandat 2020–2024: mag. Marija Čipić Rehar, odgovorna 
urednica, doc. dr. Zdenka Bonin, izr. prof. dr. Boris Golec, mag. Nina Gostenčnik, dr. Bojan 
Himmelreich, dr. Mateja Jeraj, Uroš Lavrenčič Mugerli, red. prof. dr. Walter Lukan, dr. Elvis Orbanić, 
doc. dr. Julijana Visočnik, Katja Zupanič in Tanja Žohar, tajnica društva. 

Uredniški odbor publikacije Viri: doc. dr. Zdenka Bonin, glavna in odgovorna urednica, Matej 
Muženič, dr. Dejan Zadravec, dr. Aleksander Žižek in Tanja Žohar. 

 

Ad 12 

Slovenski arhivi so pripravili predstavitev publikacij, ki so jih izdali v letu 2019 (glej prilogo). 

 

Ad 13 

Predsednica društva se je pisno zahvalila vsem, ki so na kakršen koli način pomagali društvu, da je 
uresničilo ter preseglo predvidene dejavnosti v zadnjih dveh letih. Tajnica društva se je zahvalila vsem 
udeležencem za sodelovanje na korespondenčnem zboru članov. Zaradi trenutnih razmer v državi je 
družabni zaključek zbora članov odpadel.  

 

Ljubljana, 30. 3. 2020 


