ZAPISNIK
VOLILNEGA OBČNEGA ZBORA
SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA PREUČEVANJE 18. STOLETJA
9. 5. 2013 ob 12 h v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4

Ob 12.00 uradni začetek občnega zbora. Zaradi nesklepčnosti je podpredsednica povabila
navzoče člane, naj počakajo do 12.30, ko se izteče polurni rok za začetek občnega zbora ob
udeležbi manj kot polovice in vsaj 10 članov društva. Sledilo je predavanje Anje Dular o
knjigarnarjih in prostozidarjih.
Ob 13.15 dejanski začetek občnega zbora, ki ga odpre podpredsednica M. Kokole.
Prisotni: občnega zbora se je udeležilo 27 članov (lista prisotnih je priložena originalu
zapisnika v društvenem arhivu in je njegov sestavni del).
Predlagani dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
2. Poročila o delu društva
3. Volitve izvršilnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in delegata pri
ICECS/SIEDS
4. Razno
ad 1 Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
M. Kokole je predlagala organe občnega zbora. Izvoljeno je bilo 3-člansko delovno
predsedstvo: Marko Kambič (predsednik), Dejan Zadravec, Matija Ogrin. Zapisnikar: Luka
Vidmar. Overovitelja: Metoda Kokole, Boris Golec. Sprejet je bil dnevni red.
SKLEP: Občni zbor soglasno potrdi predlagano delovno predsedstvo ter sprejme
dnevni red.
ad 2 Poročili o delu društva
Predsednik B. Golec je predstavil poročilo o delu društva in načrt dela društva v prihodnjih
dveh letih. V društvu je dejavnih vseh šest sekcij oz. strokovnih skupin. Število članov je od
zadnjega občnega zbora naraslo s 83 na 86. Informiranje javnosti o delovanju društva
poteka prek spletišča SD 18, o tekočih zadevah in prireditvah pa člane obveščamo po
elektronski pošti in deloma tudi s klasičnimi pisemskimi pošiljkami. Vzdrževanje spletišča
in nujno potrebno infrastrukturo za delovanje društva omogoča ZRC SAZU, kjer ima SD 18
tudi sedež. Od zadnjega občnega zbora 10. maja 2011 je društvo organiziralo: devet javnih
predavanj, eno delavnico (voden ogled), eno strokovno ekskurzijo. Izdalo je elektronsko
znanstveno monografijo »Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem« in dve
številki periodične publikacije: 3. in 4. številko Biltena. Na splošno so bili predavanja in
delavnica dobro obiskani, nekateri celo precej nad pričakovanji. Z izpolnitvijo dveh pogojev
– izdajateljske dejavnosti in organiziranja strokovnih posvetov – je društvo izpolnilo pogoje
za pridobitev statusa društva v javnem interesu. V pripravi je vloga za pridobitev statusa.
Društvo je od julija 2007 član mednarodnega združenja ISECS = International Society for
Eighteenth-Century Studies. Načrti za prihodnji dve leti: 4 predavanja na leto, 1 strokovna
1

ekskurzija na leto, redno izdajanje letne publikacije Bilten, novembra 2013 simpozij o letu
1713 (vodja programskega odbora Miha Preinfalk), v letu 2014 izid elektronskega zbornika
simpozija.
Blagajnik A Hozjan je predstavil finančno poročilo za leto 2012. Prihodki iz proračuna
skupaj: ni. Drugi prihodki skupaj (članarine in prispevki): 390,00 evrov. Odhodki skupaj
(prelom zbornika, povračila potnih in drugih stroškov predavateljem, stroški plačilnega
prometa, mednarodna članarina): 349,89 evra. Razlika – presežek odhodkov nad prihodki:
40,11 evra. Društveni sklad: 636,66 evra.
Občni zbor je sprejel poročilo o delu društva od zadnjega občnega zbora in kratkoročni
načrt dela (do 2015). Občni zbor je sprejel finančno poročilo za leto 2012.
SKLEP: Občni zbor soglasno potrdi poročilo o delu društva in finančno poročilo.
ad 3 Volitve izvršilnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in delegata
pri ICECS/SIEDS
Izvršilni odbor je z vabilom članom društva 28. marca na občni zbor podal predloge. Do
začetka občnega zbora niso bili poslani nobeni drugi predlogi. Občni zbor je sklenil, da so
volitve javne.
Volitve izvršilnega odbora:
Staremu izvršilnemu odboru mandat poteče 10. maja. S kolektivnim glasovanjem je
bil za dobo dveh let izvoljen nov Izvršni odbor: Metoda Kokole (predsednica), Boris Golec
(podpredsednik), Luka Vidmar (tajnik), Metoda Kemperl, Andrej Hozjan (blagajnik),
Marko Kambič, Matija Ogrin, Miha Preinfalk, Dejan Zadravec.
Volitve nadzornega odbora:
Staremu nadzornemu odboru poteče mandat 10. maja. S kolektivnim glasovanjem je
bil za dobo dveh let izvoljen Nadzorni odbor v stari sestavi: Marjan Dolgan, Eva Holz, Peter
Vodopivec.
Volitve častnega razsodišča:
S kolektivnim glasovanjem je bilo za dobo štirih let izvoljeno novo Častno
razsodišče: člani Marija Hernja Masten, Katja Škrubej, Andreja Legan Ravnikar;
namestnika Stane Okoliš in Katarina Šter.
Izvolitev delegata – zastopnika SD 18 pri mednarodnem združenju:
Za delegata je bil za dobo dveh let ponovno izvoljen Dejan Zadravec.
SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil izvolitev društvenih organov in delegata pri
ICECS/SIEDS.
ad 4 Razno
Nova predsednica društva M. Kokole je pozdravila navzoče in zagotovila, da se bo dobro
delo nadaljevalo naprej.
Občni zbor je s svojim delom končal ob 14.00.

Zapisal:
Luka Vidmar

Overovitelja:
Metoda Kokole
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Boris Golec

Dopolnilo
ZAPISNIKA VOLILNEGA OBČNEGA ZBORA
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9. 5. 2013 ob 12 h v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4
Točka 2, prvi odstavek, se dopolni z naslednjim pojasnilom:
B. Golec je tudi sporočil, da je dosedanja vodja jezikoslovne sekcije dr. Majda Merše
zaradi odhoda v pokoj odstopila od te funkcije. Nadomestila jo je dr. Andreja Legan
Ravnikar, sodelavka z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Metoda Kokole

