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Z A P I S N I K  

rednega zbora članov Arhivskega društva Slovenije (ADS), ki je zaradi ukrepov za zajezitev širjenja 
okužb s koronavirusom SARS-Cov-2 potekal korespondenčno od 26. marca 2021 od 10. ure do 29. 
marca 2021 do 12. ure. Na sklic zbora članov se je odzvalo 54 članov društva.  
Izvedba korespondenčnega zbora članov je v skladu s 24. členom Pravil Arhivskega društva Slovenije, 
veljavnost odločanja pa je bila izpolnjena po petem odstavku 22. člena pravil. S tem je zagotovljena 
sklepčnost rednega zbora članov. 
 
 

Dnevni red: 

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

2. Poročilo o delu društva v letu 2020. 
3. Finančno poročilo za leto 2020. 
4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2020. 
5. Poročili urednikov revije Arhivi in zbirke Viri za 2020. 
6. Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj. 
7. Razprava o poročilih in potrditev le–teh. 
8. Program dela društva in finančni načrt za leto 2021–2022. 
9. Določitev višine članarine za leto 2021. 
10. Razrešitev in volitve tajnice društva za obdobje 2021–2023. 
11. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov. 
12. Razno. 

 

Ad 1 

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

 

 

Ad 2 

Predsednik društva je pripravil poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije v letu 2020. Večji del 
programa dela, ki ga je društvo prijavilo na Ministrstvu za kulturo, je bil izpeljan, le programski sklop 
mednarodno sodelovanje ni bil izveden, kot je bilo predvideno ob prijavi. V letu 2020 so zaradi 
epidemiološke situacije v Evropi in Sloveniji organizatorji odpovedali, prestavili na prihodnje leto ali v 
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brezplačni spletni obliki izpeljali mednarodne dogodke, ki bi se jih morali udeležiti člani društva. Del 
stroškov, predvidenih za mednarodno sodelovanje, je bil ob soglasju sofinancerja (MK) namenjen 
članstvu Arhivskega društva Slovenije v Mednarodnem arhivskem svetu (International Council on 
Archives – ICA) za leti 2019 in 2020. 

 

Ad 3 

Tajnica društva je na podlagi izkaza dohodkov in prihodkov za leto 2020 pripravila poročilo društva za 
leto 2020 (glej prilogo). 

 

Ad 4 

Člani nadzornega odbora so pripravili poročilo nadzornega odbora za leto 2020 (glej prilogo). Zapisali 
so, da je bil program skoraj v celoti realiziran in pogodbene obveznosti do sofinancerjev izpolnjene, 
finančno poslovanje društva pa gospodarno – še posebej razveseljiva so sredstva, pridobljena od 
prodaje blaga in storitev (publikacij). Člani so zapisali, da kljub presežku odhodkov nad prihodki v 
višini 999,07 EUR društvo razpolaga s sredstvi, ki  omogočajo nemoteno izvajanje programa v prvi 
polovici leta, tako da ni treba čakati na prva nakazila sofinancerjev. Nadzorni odbor je ob koncu 
izrekel pohvalo kakovostni založniški dejavnosti, dobro organiziranem kolokviju o razumevanju in 
izvajanju arhivske zakonodaje ter kljub pandemiji uspešno izvedeni podelitvi Aškerčeve nagrade in 
priznanj. 

 

Ad 5 

Urednica revije Arhivi je v vsebinskem poročilu predstavila dve številki, ki sta izšli v 43. letniku (glej 
prilogo). Člane društva je seznanila z menjavo na mestu glavnega. Urednica Virov pa je pripravila 
vsebinsko poročilo 43. številke zbirke – Ordinacijski zapisniki Oglejskega patriarhata za slovensko 
ozemlje v 18. stoletju (1701–1749), avtorja dr. Jureta Volčjaka (glej prilogo). 

 

Ad 6 

Predsednik Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj je pripravil poročilo o 
Aškerčevi nagradi in Aškerčevih priznanjih za leto 2020. Na začetku poročila je predstavljeno delo 
komisije v letu 2020, temu pa sledi utemeljitev izbire prejemnic Aškerčevih priznanj in Aškerčeve 
nagrade. Eno priznanje sta prejeli Vesna Gotovina in mag. Hedvika Zdovc, drugo pa Nataša Budna 
Kodrič. Aškerčevo nagrado za življenjsko delo na področju ohranjanja in varovanja slovenske arhivske 
dediščine ter posredovanja le-te javnosti je prejela Marija Hernja Masten. Na koncu so v poročilu 
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omenjeni tudi vsi nominiranci za nagrado in priznanji. Besedilo dopolnjujejo fotografije slavnostne 
podelitve, na kateri so bili navzoči le nagrajenke in podeljevalci. 

 

Ad 7 

Udeleženci korespondenčnega zbora članov so bili obveščeni, da lahko komentarje k poročilom iz 
prejšnjih točk predložijo v prvem dnevu korespondenčnega zbora članov, to je 26. marca 2021, do 20. 
ure. V tem času na naslov elektronski naslov tajnice društva ni prišel noben komentar.  
Udeleženci korespondenčnega zbora članov so soglasno potrdili predložena poročila za leto 2020. 

 

Ad 8 

Predsednik društva je pripravil programa dela društva za leti 2021–2022. Program za 2021 nadaljuje 
tradicijo delovanja društva v preteklih letih, in sicer: izobraževalna dejavnost (izvedba 30. zborovanja 
ADS v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje), izdajanje strokovnih publikacij (dve številki Arhivov 
in ena Virov) in promocijska dejavnost (izdaja prenovljene publikacije Slovenski arhivi se predstavijo). 
Mednarodna dejavnost v 2021 bo zaradi zdravstvene situacije v Evropi okrnjena, medtem ko je za 
2022 ponovno predvidena udeležba na mednarodnih konferencah: ICARUS, kongres madžarskih 
arhivistov, posvetovanje hrvaškega arhivskega društva in mednarodni arhivski dan v organizaciji 
mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst-Maribor. V 2022 je načrtovana tudi podelitev 
Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj ter dve številki Arhivov in ena Virov.  
Tajnica društva je pripravila finančni načrt za leti 2021–2022. Zapisala je, da javni razpis za pridobitev 
sredstev iz proračuna RS, namenjenih za izvajanje arhivske dejavnosti, še ni bil objavljen in finančna 
sredstva za izvajanje programa še niso zagotovljena, zato je okvirni finančni načrt 2021–2022 
pripravljen na podlagi načrtov iz prejšnjih let. V načrtu je, da bo društvo s strani Ministrstva za kulturo 
lahko sofinanciralo 80 % programa, 20 % pa bo moralo zagotoviti iz lastnih sredstev (članarine, 
prodaja publikacij, kotizacije, sponzorska sredstva).  
Program dela in finančni načrt za 2021–2022 sta priloga tega zapisnika. 
Udeleženci korespondenčnega zbora članov so soglasno potrdili predloženi program dela in 
finančni načrt za 2021–2022. 

 

Ad 9 

Zbor članov je korespondenčno sprejel članarino za leto 2021 v višini 20,00 €, ki jo je predlagal 
izvršni odbor društva. 
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Ad 10 

Tajnici društva je potekel mandat.  
Redni zbor članov je korespondenčno potrdili dosedanjo tajnico za obdobje 2021–2023. 

 

Ad 11 

Publikacije, ki so jih v letu 2020 izdali slovenski arhivi, so pripravili arhivisti Zgodovinskega arhiva na 
Ptuju, Zgodovinskega arhiva Celje, Pokrajinskega arhiva Koper, Pokrajinskega arhiva Maribor, 
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Nadškofijskega arhiva Maribor, Nadškofijskega arhiva Ljubljana in 
Arhiva Republike Slovenije. 

 

Ad 13 

Delovno predsedstvo se je pisno zahvalilo vsem, ki so sodelovali in glasovali, ter članom zaželelo, da 
se prihodnje leto sestanejo v živo. 

 

 

Zbor članov se je zaključil 29. 3. 2021 ob 12. uri. 


