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SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO 
Trg francoske revolucije 7 
LJUBLJANA 
 
 Zapisnik  
1. seje izvršnega odbora  SMD v mandatnem obdobju 2003 -2007,  
 
ki je bila v ponedeljek, 15. decembra 2003 ob 10. uri  v sejni sobi Narodne 
galerije,  Puharjeva 9 v Ljubljani. 
 
Seje so se udeležili: predsednik dr. Andrej Smrekar, podpredsednica Dragica 
Trobec Zadnik, člani izvršnega odbora Borut Križ, Andrej Malnič, Darko Viler ; 
člani disciplinskega odbora Flavij Bonin, mag. Mojca Jenko in mag. Barbara 
Ravnik Toman ter član nadzornega odbora Dejan Vončina. 
 
Seje se niso udeležili: članici IO Milena Koren Božiček (opr.) in Valentina Varl 
ter člana nadzornega odbora Branko Kerman in Verena Vidic Štekar. 
 
Sejo je vodil predsednik SMD dr. Andrej Smrekar. Pozdravil je navzoče 
novoizvoljene člane organov SMD na muzejskem zborovanju na Ptuju in zaželel  
v novem mandatu uspešno skupno delo. 
Opravičil je odsotnost članice IO Milene Koren Božiček zaradi smrti v družini 
in predlagal, da kolegici pošljemo ob tej žalostni vesti pisno sožalje. 
 
Predsednik je predlagal v potrditev poslani in s prvo točko dopolnjeni 
d n e v n i   r e d: 
      

1. Potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisničarja 
 
2. Konstituiranje organov indelovnih teles SMD: 
- izvršni odbor  SMD   
- nadzorni odbor - izvolitev predsednika 
- disciplinski odbor - izvolitev predsednika 
 
3. Poročilo predsednika in podpredsednice SMD v času od izvolitve 

 
4. Poročilo o pripravi sklepov z zborovanja muzealcev na Ptuju 
 
5. Program dela za leto 2004 (in za obdobje 2005 –06)  

 
6. Novoletno srečanje 2003 – predlogi za sodelavnje pri programu 

 
7. Razno 
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AD 1. 
 
Navzoči so soglasno potrdili predlagani dnevni red in za zapisnikarja izvolili    
podpredsednico društva Dragico Trobec Zadnik. 
  
 
AD 2. 
 
- Izvršni odbor SMD 
Ugotovili smo, da je na seji navzoča - poleg predsednika Andreja Smrekarja in 
podpredsednice Dragice Trobec Zadnik - večina novoizvoljenih članov 
izvršnega odbora SMD (v nadaljevanju IO SMD), in sicer:  Borut Križ, Andrej 
Malnič, Darko Viler. Zato smo  lahko veljavno nadaljevali  z delom.  
 
- Nadzorni odbor SMD  
Ker se je seje udeležil le en član novoizvoljenega odbora, Dejan Vončina, smo 
sklenili, naj čimprej oz. do prihodnje seje IO skliče sejo nadzornega odbora, ki 
bo izvolila svojega predsednika. Ta bo v prihodnje zastopal nadzorni odbor na 
sejah IO SMD.  
 
- Disciplinski odbor SMD 
v sestavi: Flavij Bonin, Mojca Jenko in Barbara Ravnik Toman so v skladu s 
statutom društva izvolili svojo predsednico, in sicer Barbaro Ravnik Toman. 
Sklenili smo, da jo bomo v prihodnje redno vabili na seje IO. 
 
SKLEP: 

- Po konstituiranju organov društva smo sklenili, da bo tajniške posle 
društva opravljala podredsednica Dragica Trobec Zadnik in blagajniške 
posle društva (v zvezi s članarino) gospa Danica Lozinšek na sedežu 
društva, Trg francoske revolucije 7, v prostorih Kica Mestnega muzeja 
Ljubljana.  

- Predsednika disciplinskega in nadzornega odbora društva bosta po  
ustaljeni praksi redno vabljena na seje IO SMD. 

 
 
AD 3. 
 
Predsednik in podpredsednica društva sta poročala o primopredaji poslov, ki je 
bila 07. 11. 2003 v prostorih Narodne galerije. Barbara Ravnik Toman, 
predsednica SMD v minulem obdobju, je predala novemu vodstvu: 

- vso tekočo dokumentacijo o delu društva v času njenega vodenja ; 
- inventar društva (žig, datirka, blok s potnimi nalogi, blok z naročilnicami 

in zvezek - delovodnik). 
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Ob primopredaji poslov je bivša predsednica podrobneje seznanila novo vodstvo 
s delovanju društva v obdobju njenega vodenja in opozorila na nekatere ključne  
probleme, ki so ovirali tekoče finančno poslovanje društva zaradi novega načina 
financiranja društva s strani Ministrstva za kulturo. 
Skupaj smo ugotovili, da je del arhiva društva še vedno v Velenjskem muzeju, 
kjer je deloval takratni predsednik SMD Jože Hudales in da je treba raziskati 
tudi sledi za starejšim arhivom društva.  
Pripravili smo tudi okvirni program dela do konca leta 2003 in okvirna 
programska izhodišča društva za prihodnje leto.  
 
Podpredsednica društva je podalala kratko poročilo o svojem delu: 
- zbrala povzetke sklepov, ki so jih pripravili moderatorji vseh treh 
obravnavanih tem na  muzejskem posvetovanja na Ptuju; 
- pripravila je redakcijo zapisnika občnega zbora društva in poskrbela za 
njegovo overovitev,  
- poskrbela za  za  registracije statutarnih sprememb zavoljo spremembe sedeža 
društva in novega vodstva  na Upravni enoti; 
-  poskrbela  za registracijo novih podpisnikov društva na NLB;  
- z bivšim predsednikom Hudalesom se je dogovorila za primopredajo starejšega 
arhiva društva;  
- urejala tekoče poslovanje društva v sodelovanju s predsednikom društva,  
Barbaro Ravnik Toman in računovodkinjo Nado Kovač;  
- opravila   prve razgovore v zvezi s sklepi muzejskega zborovanja o odprtih 
vprašanjih Kriminalističnega muzeja v okviru MNZ;   
- sodelovala pri izvedbi zadnjega Muzeoforuma (obveščanje javnosti, 
organizacijska skrb za izplačilo vseh dogovorjenih finančnih stroškov 
sodelujočih predavateljev, zunanjih sodelavcev  in organizatorke Muzeoforuma 
klegice Elizabete Petruše Štrukelj); 
- v sklopu organizacijsko tehničnih priprav za novoletno srečanje društva je 
začela s pripravo natančnejše adreme članov društva za vse kategorije članstva, 
ki jo bomo sproti izpopolnjevali; 
- opravila je tudi prve razgovore v zvezi z odprtimi vprašanji Doma muzealcev 
na Bledu (vprašanje najemne pogodbe, investicijskega vzdrževanja in  cenitev 
objekta). 
 
Barbara Ravnik Toman je v nadaljevanju seje podala novemu vodstvu zadnjo 
informacijo o finančnem poslovanju društva, ki je na ta dan izkazovalo 
pozitivno bilanco v višini ……… . Povedala je, da izvedba programa za leto 
2003 teče v skaldu z načrtovanji in da glede na dogovore ob primopredaji poslov 
z računovodkinjo še vedno skrbno bdi nad finančno situacijo društva do 
zaključne bilance.   
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Predsednik društva se je Barbari Ravnik Toman zahvalil za gospodarno finančno 
poslovanje društva in jo zaradi njenih dragocenih izkušenj zaprosil za nadaljnje 
plodno sodelovanje pri delovanju društva, kar je z veseljem sprejela. 
 
 
AD 4. 
 
V zvezi s pridobljenimi prispevki moderatorjev treh tematskih posvetovanj v 
okviru  muzejskega  zborovanja na Ptuju smo se dogovorili, da naj za objavo v 
Argu pripravijo nekoliko daljše tekste o obravnavanih temah (okoli 4000 
znakov). 
  
Ob sklepih muzejskega zborovanja v zvezi z odprtimi prostorskimi vprašanji 
Kriminalističnega muzeja v okviru  MNZ  in Notranjskega muzeja v 
Postojni je IO dal ponovno podporo za  razreševanje prostorske problematike 
obeh muzejev. 
Ob  tem je IO podprl stališče, da bi veljalo - še  pred pošiljanjem naših sklepov s 
priporočili za rešitev obeh vprašanj – najprej opraviti predhodne razgovore s 
pristojnimi predstavniki o možnostih in za ureditev prostorskih vprašanj.  
V primeru  Kriminalističnega muzeja je namreč društvo že na svojem 6.   
zborovanju  v  Velenju leta 2001 poslalo  protestno pismo z izrazi svoje podpore  
delavki muzeja na  najvišje naslove, pa se od tedaj ni še nič premaknilo. Zato 
bomo tokrat poskušali doseči najprej pogovor z direktorjem Policijske 
akademije. 
 
V zvezi z reševanjem prostorskega vprašanja Notranjskega muzeja pa smo se 
dogovorili, da direktor Dejan Vončina pripravi kratko informacijo o vizijah  
muzeja glede možnosti   prostorskih rešitev muzeja, ki bodo služile kot podlaga 
za dopis našega društva občini Postojna in tudi kot pobuda za povabilo na 
razgovor o tej pereči temi z županom in drugimi pristojnimi predstavniki občine 
Postojna. 
 
 
AD 5. 
 
Za obravnavo te točke dnevnega reda je služil okvirni program društva za leto 
2004 (do leta 2006), kot sta ga v pisni obliki pripravila predsednik in 
podpredsednica društva. 
 
    1. Uresničevanje sklepov  muzejskega zborovanja na Ptuju, oktobra 2003 
     -  priprava poročil  vseh treh  tematskih posvetovanj na muzejskem 
      zborovanju na Ptuju in priprava sklepov 7. zborovanja  SMD za objavo 
      gradiva  v  ARGU; 
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- uresničitev sklepov zborovanja v zvezi s perečimi vprašanji na področju  
slovenskega muzealstva (Notranjski muzej, Kriminalistični muzej v okviru 
Ministrstva za za notranje zadeve, vprašanje študija muzeologije na univerzi 
v Ljubljani). 

 
2. Podelitev Valvasorjeve nagrade in priznanj 
ostaja eno od temeljnih nalog društva v prihodnje. 
Do 18. 01. 2004 je potrebno v sredstvih javnega obveščanja objaviti razpis za 
Valvasorjeve nagrade in priznanja. Dejan Vončina je predlagal, da v času 
razpisa društvo še posebej opozori vodstva slovenskih muzejev in galerij, naj 
pozorno pretehtajo in pripravijo tudi kandidature za podelitev nagrad za 
življenjsko delo zaslužnim muzealcem v minulem obdobju. 
 
3. Izvedba Muzeoforumov  
ostaja kot temeljna naloga društva, posvečena izobraževanju muzealcev, tudi 
v tem obdobju. Glede na izkušnje iz preteklega mandata bo to nalogo še 
naprej strokovno in organizacijsko opravljala kolegica Elizabeta Petruša 
Štrukelj v sodelovanju z zunanjimi Zaprosili jo bomo, da pripravi vsebinski 
in finančni program za izvedbo štirih Muzeoforumov v letu 2004. 

 
4.  Strokovno izobraževanje muzealcev  
sodi med temeljne naloge društva, ki jo bomo še naprej uresničevali v obliki 
predavanj za strokovne delavce, strokovnih posvetovanj, tečajev in delavnic.  

 
Poleg že zgoraj navedenega izobraževanja in  v okviru Muzeoforuma  bomo 
nadaljevali s posvetovanji o aktualnih temah slovenskega muzealstva na 
dvoletnih strokovnih posvetovanjih v okviru že tradicionalnih muzejskih 
zborovanj. 
 
Za leto 2005 načrtujemo 8. Muzejsko zborovanje, ki bo po dosedanjih 
dogovorih potekalo na Primorskem (Koper, Izola, Piran?). Teme prihodnjega 
posvetovanja bomo še podrobneje določili (Slovenski muzeji in turizem, 
vprašanje varnosti v muzejihin muzejskih zbirkah, muzejska kritika, 
vključevanje slovenskih muzejskih programov v evropske programe…). 
 
V  letu 2004 bomo začeli tudi izobraževanjem v obliki dvodnevnih 
muzejskih delavnic, ki jih bo v skladu s sklepi zadnjega muzejskega 
zborovanja pripravila Janja Rebolj na temo »Slovenski muzeji in mediji«. 

  
 

5. Strokovne ekskurzije muzealcev  
Z ogledi aktualnih muzejskih razstav doma in po svetu bo po že utečeni 
praksi še naprej strokovno in organizacijsko pripravljal Dejan Vončina. 
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6. Športna in družabna srečanja 

      Zimske športne igre bo v skladu z dosedanjimi usmeritvami organizacijsko  
     vodil Borut Križ, poskrbeli pa bomo tudi za družabna srečanja ob različnih 
     prilikah.  
 

7. Obeležitev 165-letnice ustanovitve društva :  
Častitljivo 165. obletnico našega društva, ki jo praznujemo v letu 2004, 
želimo delovno počastiti z vrsto jubilejnih dogodkov, najprej s slovesnostjo 
ob priliki podelitve Valvazorjevih nagrad in priznanj v maju 2004. 
Po prevzemu celotnega arhiva SMD načrtujemo objavo člankov  v ARGU :  
- zgodovina SMD od leta 1977 do danes,  kot nadaljevanje prispevka 
kolegice Vesne Bučić z naslovom »Društvo muzalcev Slovenije od leta 1839 
do 1977«, objavljenim v Argu 1979; 
-  pregled dobitnikov Valvasorjevih nagrad ( s priložnostno razstavo); 
- pregled častnih članov društva SMD (pregled dosednajih častnih članov in 
priprava kriterijiev za imenovnje prihodnjih častnih članov društva z 
njihovim vpisom v »Knjigo častnih članov«). 
Ker gre za zahtevno in dolgotrajno delo, ki ga bodo na podlagi raziskave 
arhivskega gradiva društva in objavljenih člankov o delovanju društva v 
dnevnem tisku  pripravili avtorji: Janez Kos, Dragica Trobec Zadnik in dr. 
Andrej Smrekar, bomo nalogo postopno uresničevali v prihodnjih letih. 
  Prispevke na to temo bomo  ob okroglem jubileju društva pripravili za 
izdajo v posebni publikaciji Oris zgodovine društa SMD skozi čas, ki bi 
jo opremili tudi z arhivskim, dokumentarnim in fotografskim gradivom. 
Arhivsko gradivo našega društva pa bomo po opravljeni nalogi predali v 
hrambo Arhivu republike Slovenije. 

 
8. Strokovno povezovanje in sodelovanje slovenskih muzejskih ustanov: 
SMD, Skupnosti muzejev Slovenije in slovenskega odbora ICOM ostaja 
temeljna naloga našega društva pri vseh skupno dogovorjenih akcijah, ki jih 
finančno podpira Ministrstvo za kulturo. Pri tem želimo ohraniti suverenost 
in specifične statutarne naloge vsake od zgoraj navedenih ustanov. 
Strokovno pa bomo sodelovali tudi z organi Ministrstva za kulturo in s 
Kulturno zbornico Slovenije. 

 
9.  ARGO – sofinanciranje strokovne publikacije:  
Predlagamo, da Ministrstvo za kulturo Narodnemu muzeju Slovenije v celoti 
zagotovi potrebna sredstva za redno izidajanje naše skupne strokovne  
publikacije ARGO,  saj je ta strokovna revija ena od temelnjih izdajateljskih 
nalog te ustanove. Strinjamo se, da sredstva, ki jih je SMD  v preteklih letih 
prejel za sofinansiranje ARGA, v prihodnje prejme Narodni muzej Slovenije, 
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seveda pod pogojem, da člani društva še naprej zastonjsko prejemajo po en 
izvod Arga.  
10.  Pregled članstva SMD, priprava adreme po kategorijah članstva  ter  
določitev višine članarin (muzejski delavci, upokojeni muzealci, ljubitelji, 
častni člani) 
Na podlagi sprotnega pregleda članstva bomo nadaljevali s pripravo  adreme    
članstva po posameznih kategorijah, ki bo služila različnim zvrstem 
obveščanja.  
Določili smo višino članarin za leto 2004, in sicer: za redno zaposlene člane 
-  muzealce 4000 sit in za druge člane 2000 sit. 
Ponovno bomo obvestili vodstva muzejev in galerij o možnosti za plačilo 
članarin muzejskim delavcem preko sindikalne muzejske organizacije.  
 
11.  Priprava etičnega kodeksa SMD ( imenovanje komisije )  
V zvezi s to nalogo smo sklenili, da bomo predlagali  dosedanji komisiji 
društva za pripravo etičnega kodeksa, naj  nadaljuje s svojim delom na tem 
področju in jo  po potrebi dopolnili z novimi člani, ki bi jih to delo zanimalo. 

 
12.  Spletna stran SMD  
V skladu z dosednajimi razgovori društva bomo skrbeli za sprotno 
obveščanje našega članstva o dejavnosti društva na spletni strani SMD, za 
kar bo po dogovoru skrbel  Mojmir Štangelj – Prirodoslovni muzej Slovenije. 

 
13.  Stanovske zadeve 
Bolj kot doslej se bomo v prihodnje posvečali tudi nalogam na področju 
aktualnih stanovskih zadev, kot npr.: priprava cenika muzealskih storitev; 
avtorski honorarji za posamezne zvrsti našega dela; vprašanje plačilne 
politike v muzejih in galerijah, pripravi temeljnih muzealskih delokrogov z 
naborom poklicov in podobno. 
Svojo pripravljenost za strokovno delo na tem področju je izrazila članica 
disciplinske komisije  SMD Mojca Jenko, ki opravlja tudi funkcijo 
sindikalnega zaupnika v NG in predsednice (…….sviz za kulturo??!), zato so 
njene izkušnje  na tem področju še posebej dragocene. 
 
14.  Dom muzealcev Bled  
Ob vrsti odprtih vprašanj v zvezi z nadaljnjo usodo Doma muzealcev na 
Bledu smo se dotaknili vprašanja prihodnjega upravljanja doma, sklenitve 
nadaljnje pogodbe z najemnikom doma in vprašanja investicijskega 
vzdrževanja obljekta in prihodnjih vlaganj. 
Sklenili smo, da bomo pred nadaljnimi dogovori o podaljšanju najemne 
pogodbe z dosedanjim najemnikom prostora zaprosili za pravno mnenje 
glede sedanjega statusa doma in zaprosili za sodno cenitev vrednosti objekta.  
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                                     *************** 

SKLEP: 
V izčrpni razpravi o predlogu programa društva za leto 2004 in o okvirnem 
programu za obdobje 2005 - 2006 smo potrdili in dopolnili v gradivu  zapisane  
programske naloge društva. 
Sklenili smo, da predsednik in podpredesednica društva ob sodelovanju 
računovodkinje gospe Nade Kovač  pripravita za Ministrstvo za kulturo  
finančni program društva na podlagi zapisanih vsebinskih nalog. Za finančno 
ovrednotenje bodo služili ovrednoteni predlogi posameznih izvajalcev in podatki  
o realizaciji  posameznih programskih nalog v preteklem obdobju. 
 
 
AD 6. 
 
Navzoči so izrazili zadovoljstvo, da smo novoletno srečanje društva uspeli 
organizirati v sodelovanju z NMS, SMS in  ICOM ob zanimivem muzejskem 
dogodku v Narodnem muzeju Slovenije, to je ob priliki gostovanja arheološke 
razstave iz Novega mesta. Če ne drugače, bomo  na srečanju sodelovali s svojo 
dobro voljo!  
 
AD 7. 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Predsednik društva dr. Andrej Smrekar je sejo zaključil ob 12. uri. 
 
 
Zapisala :  
Dragica Tobec Zadnik 
podpredsednica SMD 
 
Ljubljana, januar, 2004 
 
 


