ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA
SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA PREUČEVANJE 18. STOLETJA
8. 5. 2015 ob 11 h v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 3. nadstropje
Ob 11.00 uradni začetek občnega zbora
Zaradi nesklepčnosti je podpredsednik B. Golec povabil navzoče člane, naj počakajo do
11.30, ko se izteče polurni rok za začetek občnega zbora ob udeležbi manj kot polovice in
vsaj 10 članov društva. Sledilo je predavanje Metode Kokole: Iz opernega gledališča v
domači salon: posvetna glasba na Slovenskem v 18. stoletju.

Ob 12.15 dejanski začetek občnega zbora
B. Golec je odprl občni zbor.
Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
B. Golec je predlagal v izvolitev organe ob čnega zbora. Izvoljeno je bilo 3- člansko delovno
predsedstvo: Marko Kambi č (predsednik), Matija Ogrin, Miha Preinfalk. Za zapisnikarja je
bil izvoljen Luka Vidmar, za overovateljici Andreja Legan Ravnikar in Barbara Žabota.
Sprejet je bil dnevni red.
Poročila
Predsednica M. Kokole je predstavila poro čilo o delu društva za leta 2013-2015, na črt dela
društva za leti 2015 in 2016 ter finančno poročilo društva za leti 2013 in 2014.
Poročilo o delu društva za leta 2013-2015

Delo je potekalo po zastavljenih načrtih. Članstvo se je povečalo na 88 članov. Članarino je za
zadnji dve leti kljub ve čkratnim pozivom plačala le dobra polovica članov. Izvršilni odbor se
je leta 2013 sestal na 4, leta 2014 na 5 in do za četka maja 2015 na 2 sestankih. Priredili smo
vrsto predavanj: 5 leta 2013, 4 leta 2014 in 3 do 8. maja 2015. Leta 2013 smo priredili
znanstveno srečanje Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru (9 referentov). Leta
2014 je bila organizirana ekskurzija v Gornji Grad in Radmirje. Leta 2014 smo na Ministrstvo
za kulturo naslovili pobudo, da se romarska cerkev sv. Primoža in Felicijana nad Kamnikom
in križevniška cerkev Marije Pomo čnice v Ljubljani v Registru nepremi čne kulturne dediš čine
opredelita kot spomenika državnega, ne pa lokalnega pomena. Društvo je bilo dejavno na
publicističnem področju: izdajalo je Bilten SD18 (št. 5 leta 2013 in št. 6 leta 2014) Leta 2013
je izšla druga, prenovljena e-izdaja zbornika Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na
Slovenskem. Leta 2014 je bila ustanovljena e-knjižna zbirka Osemnajsto stoletje na
Slovenskem. Leta 2015 se je pripravljala monografija Leto 1713 in njegovi odmevi v
slovenskem prostoru. Leta 2013 je po odlo čbi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
SD18 postalo društvo, ki deluje v javnem interesu na podro čju raziskovalne dejavnosti. Leta
2014 je bilo društvo uvrš čeno na seznam upravi čencev, ki jim posamezniki lahko namenijo
del svoje dohodnine za donacije. Društvo je svoje člane leta 2014 povabilo, da mu namenijo
del dohodnine za donacije. SD18 je leta 2013 postalo pridruženi partner evropskega projekta
Music Migrations in the Early Modern Age: the Meeting of the European East, West and
South v okviru programa HERA. V okviru tega partnerstva je društvo sodelovalo pri šestem
koncertu cikla Harmonia concertans — Stara glasba na Novem trgu. Vsi člani, ki so do konca

decembra 2014 plačali društveno članarino, so bili pozvani, da glasujejo o organih
mednarodnega združenja ISECS. Društvu omogo ča logistično podporo ZRC SAZU, pri
katerem je tudi sedež društva. Na podlagi pisne privolitve direktorja ZRC SAZU sme društvo
uporabljati poštni naslov sedeža ZRC SAZU in dodeljeni prostor na strežniku ZRC SAZU za
društveno spletišče.
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Načrt dela društva za leti 2015 in 2016
Za letošnje leto so načrtovana še tri predavanja, od tega dve v okviru sodelovanja v projektu
MusMig. Jeseni 2015 je načrtovan interdisciplinarni simpozij o ljubljanskih Križankah s
približno 18 referenti. V letu 2015 bosta izšla zbornik Leto 1713 in njegovi odmevi v
slovenskem prostoru in letna številko Biltena s povzetki samostojnih predavanj in prispevkov
s simpozija o Križankah. V letu 2016 so na črtovana vsaj 4 predavanja, predvidoma s podro čij
prava, umetnostne zgodovine, jezikoslovja in zgodovine. V letu 2016 bosta izšla zbornik o
Križankah in letna številka Biltena s povzetki samostojnih predavanj in z drugim delom
umetnostnozgodovinske bibliografije.
Finančno poročilo društva za leti 2013 in 2014
V letu 2013 so prihodki znašali 21, odhodki pa 324,58 evra. V letu 2014 so prihodki znašali
794,69, odhodki pa 445,50 evra.
Občni zbor je sprejel poročilo o delu društva, načrt dela in finančno poročilo.
Predstavitev društvenega projekta, ki ga bo financiralo Ministrstvo za kulturo
RS

M. Kokole je predstavila predlog financiranja društvenega projekta, ki ga je leta 2015 na
razpisu sprejelo Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo bo na tej podlagi sofinanciralo dejavnosti
društva v letu 2015 in 2016: simpozij o Križankah, študijsko pot v tujino, izid zbornika o letu
1713 in izid zbornika o Križankah
Volitve Izvršilnega odbora, Nadzornega odbora, Uredniškega odbora periodi čne
publikacije, Uredniškega odbora znanstvenih publikacij in delegata pri ISECS
Izvršilni odbor je članom društva z vabilom na ob čni zbor predstavil predloge za sestavo
odborov SD18, ki jih je sprejel na zadnjem sestanku 26. marca 2015. Do za četka občnega
zbora niso bili prejeti nobeni drugi predlogi. Ob čni zbor je sklenil, da bodo volitve odborov
javne.
Volitve Izvršilnega odbora
Staremu Izvršilnemu odboru mandat pote če 10. maja. S kolektivnim glasovanjem je
bil za dve leti izvoljen Izvršilni odbor v sestavi: Metoda Kokole (predsednica), Boris Golec
(podpredsednik), Luka Vidmar (tajnik), Andrej Hozjan (blagajnik), Marko Kambi č, Metoda
Kemperl, Matija Ogrin, Miha Preinfalk, Dejan Zadravec.
Volitve Nadzornega odbora
Staremu nadzornemu odboru poteče mandat 10. maja. S kolektivnim glasovanjem je
bil za dve leti izvoljen Nadzorni odbor v sestavi: Marjan Dolgan, Eva Holz, Peter Vodopivec.
Volitve Uredniškega odbora periodične publikacije
S kolektivnim glasovanjem je bil za dve leti izvoljen Uredniški odbor periodi čne
publikacije v sestavi: Miha Preinfalk (urednik), Andrej Hozjan, Marko Kambič, Metoda
Kemperl, Metoda Kokole, Matija Ogrin.
Volitve Uredniškega odbora znanstvenih publikacij
S kolektivnim glasovanjem je bil za dve leti izvoljen Uredniški odbor znanstvenih publikacij:
Majda Merše, Matija Ogrin, Hrvoje Petri č, Luka Vidmar.
Volitve delegata pri ISECS
Za delegata pri ISECS *e bil za dve leti izvoljen Dejan Zadravec.
Zapisnik: Luka
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