ZAPISNIK
rednega občnega zbora Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja (SD 18), ki se je začel v
četrtek, 4. junija 2009 ob 11.00 v Mali dvorani ZRC SAZU na Novem trgu 4.
Prisotni: občnega zbora se je udeležilo 17 članov (lista prisotnih je priložena originalu tega zapisnika in
je njegov sestavni del)
Predlagani dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda,
2. Poročilo o delu društva,
3. Volitve izvršilnega odbora, nadzornega odbora, uredniških odborov in delegata pri
ICECS/SIEDS,
4. Predlog za vključitev SD 18 v Zvezo zgodovinskih društev Slovenije,
5. Uvedba članarine,
6. Razno.
V skladu z določili statuta in zaradi zagotovitve legitimnosti sprejetih sklepov, so navzoči sklenili
počakati z začetkom občnega zbora vsaj 60 minut. Sledilo je predavanje Luka Vidmarja.
Občni zbor je pričel z delom ob 12.30.
AD1.: Podan je bil predlog za izvolitev štiričlanskega delovnega predsedstva v sestavi Marka
Kambiča (predsednik), Dejana Zadravca (zapisnikar) ter Mihe Preinfalka in Matije Ogrina. Prav tako je
bil predlagan sprejem dnevnega reda.
SKLEP: Občni zbor soglasno potrdi predlagano delovno predsedstvo ter sprejme dnevni red.
AD2.: Poročilo o delovanju društva sta pripravila predsednik društva Boris Golec ter blagajnik Andrej
Hozjan.
Boris Golec je okvirno predstavil nekaj tehničnih podatkov o delovanju društva in članstvu (dejavnost
izvršilnega odbora in spremembe le-tega, število članov društva, dejavnost strokovnih sekcij, načini
informiranja javnosti, izdelava društvenega žiga in opravljene formalne obveznosti društva v Sloveniji),
izvedenih aktivnostih in prireditvah (v letu 2008 in v prvi polovici leta 2009 je bilo organizirano sedem
predavanj, voden ogled in odpadla enodnevna študijska ekskurzija; izdana elektronska znanstvena
monografija Metode Kemperl), mednarodnem sodelovanju (sprejem v mednarodno združenje z
angleško kratico ISECS in obveznosti društva do le-tega) ter kratkoročnih in srednjeročnih načrtih
društva (kratkoročni načrt: nadaljevanje dejavnosti po delovnih skupinah, periodična publikacija društva,
izdajanje znanstvenih publikacij, posvet oz. okrogla miza o izzivih in potrebah raziskovanja 18. stoletja
oz. možnost združitve le-tega s simpozijem o 18. stoletju na Slovenskem leta 2011; srednjeročni načrt
do vključno 2011: Manjši simpozij na temo Slovenski prostor v dolgem 18. stoletju ter sodelovanje SD
18 na mednarodnem kongresu o 18. stoletju). (Pisno poročilo predsednika društva je priloženo originalu
tega zapisnika in je njegov sestavni del).
Andrej Hozjan je povedal, da je bilo društvo vpisano v davčni register, ter da se je na osnovi plačanih
članarin članov izvršilnega odbora v društveno blagajno steklo 107 EUR. Večina zbranega denarja se je
nato porabila za plačilo letne članarine mednarodnemu združenju ISECS, in sicer 1,3 EUR na člana

društva. Slednje je v prejšnjem letu štelo 75 članov. Poleg fizičnega prikaza obeh novih društvenih žigov
je poročevalec predstavil še načrt odprtja transakcijskega računa pri NLB.
SKLEP: Občni zbor soglasno potrdi poslovanje društva v letu 2008.
AD3.: V zvezi z iztekom dveletnega mandata izvršilnemu odboru in nadzornemu odboru (10. 5.
2009) je izvršilni odbor na svoji seji 16. aprila 2009 predlagal ponovno izvolitev društvenih organov v
dosedanji sestavi. Prav tako je bil podan predlog, da se razrešita uredniška odbora za periodične
publikacije in za izdajanje znanstvenih publikacij, saj se jima mandat izteče 30. januarja 2010, ter se na
novo sestavita oz. potrdita v enaki zasedbi. Stara oz. nova sestava organov SD 18 bi bila naslednja:
- Izvršilni odbor: Boris Golec (predsednik), Andrej Hozjan (blagajnik), Marko Kambič, Metoda
Kemperl (tajnica), Metoda Kokole (podpredsednica), Matija Ogrin, Miha Preinfalk, Tone Smolej
in Luka Vidmar.
- Nadzorni odbor: Marjan Dolgan, Eva Holz, Peter Vodopivec.
- Častno razsodišče: Marija Hernja Masten, Katja Škrubej, Igor Weigl; namestnika Stane Okoliš
in Katarina Šter.
- Uredniški odbor periodične publikacije: Andrej Hozjan, Marko Kambič, Metoda Kemperl, Metoda
Kokole, Matija Ogrin, Miha Preinfalk (urednik).
- Uredniški odbor za izdajanje znanstvenih publikacij: Majda Merše, Matija Ogrin (urednik),
Hrvoje Petrić, Luka Vidmar.
SD 18 doslej še ni imelo stalnega delegata pri Mednarodnem združenju za preučevanje 18. stoletja
(ICECS/SIEDS). Izvršilni odbor je na enem svojih prejšnjih sestankov za delegata z dveletnim
mandatom predlagal Dejana Zadravca.
SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil ponovno izvolitev društvenih organov v dosedanji
sestavi in Dejana Zadravca za delegata z dveletnim mandatom pri Mednarodnem združenju za
preučevanje 18. stoletja (ICECS/SIEDS).
AD4.: Boris Golec je prisotne seznanil s pisno pobudo izvršilnega odbora Zveze zgodovinskih
društev Slovenije (ZZDS) o vključitvi društva v omenjeno zvezo. Vodstvo ZZDS je zagotovilo, da bi
položaj SD 18 in njegovih članov ostal po vključitvi nespremenjen in povsem avtonomen.
SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil vključitev SD 18 v Zvezo zgodovinskih društev Slovenije.
AD5.: Blagajnik društva Andrej Hozjan je spregovoril o uvedbi letne članarine. Na predlog izvršilnega
odbora bi se uvedla enotna članarina v višini 7 EUR. Možne in zaželene pa bi seveda bile tudi
prostovoljne donacije, npr. v okviru davčne napovedi.
SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil predlog enotne letne članarine v višini 7 EUR.
AD6.: Pod točko razno ni bilo predlogov.
Občni zbor je s svojim delom končal ob 13.23.
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