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ZAPISNIK 4. SEJE 
izvršnega odbora SMD v mandatnem obdobju 2003 – 2007, 

 
ki je bila 29. junija 2004 ob 11. uri v sejni sobi Narodne galerije, Puharjeva 9 v Ljubljani. 

 
Seje so se udeležili člani IO SMD: 
dr. Andrej Smrekar, Dragica Trobec Zadnik, Borut Križ, Milena Koren Božiček, Andrej 
Malnič, Darko Viler in vabljeni: 
Verena Vidic Štekar (članica NO) ter mag. Mojca Jenko (članica DO). 
 
Seje se niso udeležili:  
Valentina Varl, opr. (članica IO) in vabljeni predsedniki oz. člani odborov: 
Dejan Vončina, opr. (predsednik NO), Barbara Ravnik Toman, opr. (predsednica DO), Flavio 
Bonin (član DO), Branko Kerman (član NO). 
 
Sejo je vodil predsednik SMD dr. Andrej Smrekar. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. in 3. seje IO SMD ter izvolitev zapisnikarja 
2. Poročilo predsednika in podpredsednice SMD v času od zadnje seje: 

- strokovno delo 
- finančno poslovanje 

3. Informacija o članstvu SMD 
4. Vprašanje Doma muzealcev na Bledu – imenovanje komisije 
5. Priprava 8. zborovanja SMD – imenovanje delovne skupine 
6. Razno 

 
Ad 1. 
Ker nekateri člani IO SMD niso prejeli oz. uspeli odpreti priponk s poslanimi zapisniki 2. in 
3. seje, je predsednik Andrej Smrekar na kratko povzel sklepe obeh sej. Dogovorili smo se, da 
bomo potrditev zapisnikov obravnavali na prihodnji jesenski seji. 
Za zapisnikarja je bil izvoljen Darko Viler. 
 
Ad 2. 
O delu društva in o finančnem poslovanju sta poročala predsednik in podpredsednica IO SMD 
dr. Andrej Smrekar in Dragica Trobec Zadnik. 
Ministrstvo za kulturo je za program društva v letu 2004 odobrilo 4.570.000 sit, in sicer: 

- za Muzeoforum: 1.500.000 sit; 
- za Valvasorjeve nagrade in priznanja: 1.500.000 sit; 
- za sofinanciranje Arga: 1.370.000 sit in  
- za spletno stran: 200.000 sit.. 

Predsednik je povedal, da je društvo že uresničilo pretežni del načrtovanega programa, za 
katerega bomo po pogodbi prejeli sredstva Ministrstva za kulturo RS (dva Muzeoforuma od 
treh načrtovanih; podelitev Valvasorjeve nagrade in priznanj za leto 2003, svoj delež za 
financiranje Arga bomo Narodnemu muzeju Slovenije nakazali takoj po prejemu sredstev; v 
pripravi je spletna stran društva - informacije o delu društva objavlja po dogovoru kolega 
Mojmir Štangelj, do konca leta pa bomo našo spletno stran še posodobili.)  
 
Poleg tega pa smo uresničili še nekatere druge naloge:  
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- organizirali zimske muzejske igre na Kobli (15. 03. 2004); 
- izpeljali delavnico »Delo z mediji v muzeju«, v organizaciji kolegice Janje Rebolj in 

novinarke Milice Prešeren (Narodna galerija, 5. in 6. april 2004); 
- se uspešno vključili v akcijo »Trst in Ljubljana, odprta vrata muzejev«, v času  od 15. 

junija do 15. julija 2004, ki je bila izpeljana na pobudo Odborništva za kulturo občine 
Trst ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Na novinarskih konferencah 3. junija 2004 
v Trstu in 4. junija 2004 v Narodni galeriji smo ob sodelovanju predstavnikov obeh 
mest in sodelujočih muzejev predstavili obojestranske programe kulturnega 
sodelovanja z možnostjo zastonjskega ogleda muzejev v Ljubljani in v Trstu v tem 
mesecu;  

- pripravili žalno sejo za našim preminulim kolegom in zaslužnim profesorjem dr. 
Sergejem Vrišerjem v Narodni galeriji, 14. junija 2004, v sodelovanju s  Slovenskim 
umetnostnozgodovinskim društvom, Slovenskim konservatorskim društvom in 
Društvom restavratorjev Slovenije. 

 
Poslovanje društva je doslej potekalo brez zapletov. Na podlagi finančnega poročila, ki ga je 
za sejo pripravila računovodkinja društva ga. Mira Cvrtkovič Tibaut, znašajo dosedanji stroški 
za delovanje SMD v letošnjem letu  3.206.000 sit.  
 
Sklep: 
IO SMD je sprejel poročilo o strokovnem in finančnem poslovanju društva  do  junija 2004. 
 
Ad. 3 
Dragica Trobec Zadnik je seznanila prisotne s tabelaričnim prikazom stanja članstva v SMD.  
Po dosedanji evidenci šteje društvo 255 rednih članov in okoli 450 ljubiteljev. Na podlagi  
podatkov o vplačanih članarinah tekoče pripravljamo seznam z naslovi vseh rednih članov in 
ljubiteljev SMD.  
Kot je razvidno iz tekočih obvestil društva, se vse bolj poslužujemo možnosti elektronske 
pošte. V ta namen smo se poslužili elektronskega naslovnika muzejskih delavcev s spletnih 
strani slovenskih muzejev in galerij, ki je seveda mnogo širši od samega članstva. Po potrebi 
ga sproti še dopolnjujemo oz. popravljamo.   
Zavoljo številnih sprememb, ki so v zadnjem času nastale v poimenovanjih in naslovih 
slovenskih muzejev in galerij ter njihovih vodstvenih delavcev, pa pripravljamo tudi 
posodobitev teh naslovov in informacij (podlaga so naslovi in informacije iz spletnih strani 
ustanov, Internet). 
 
Sklep: 
Število članov SMD je kljub našim pisnim in ustnim pozivom še vedno relativno skromno, 
zato bomo zaprosili vodstva ustanov za večje razumevanje in podporo društva pri njegovem 
delovanju. Želimo, da bi vodstveni delavci omogočili zaposlenim muzealcem številnejšo 
udeležbo na naših strokovnih in družabnih srečanjih, zlasti pri ključnih programih našega 
delovanja, ki pomembno prispevajo k razvoju naše stroke. 
 
Ad. 4 
Naši dosedanji ogledi objekta in razgovori z najemnikom Doma slovenskih muzealcev na 
Bledu,  BOMI d. o.o. (g. Drago  Zevnik), govorijo o kritični situaciji, ki jo je treba s skupnimi 
strokovnimi močmi čim preje razrešiti. Dom namreč vse bolj propada, potrebno je opraviti 
nekatera nujna investicijsko vzdrževalna dela in na novo urediti pogodbene razmere. 
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V zvezi z odprtimi vprašanji Doma muzealcev na Bledu, smo ugotovili, da je treba  pred 
nadaljnjimi odločitvami najprej: 
- podrobno pregledati vso razpoložljivo dokumentacijo iz arhiva društva o pravno-
premoženjskih vprašanjih objekta in pripadajočega zemljišča ter pridobiti tudi najnovejšo 
tozadevno dokumentacijo na pristojnem sodišču (zemljiška knjiga); 
- pridobiti ponudbo za aktualno tržno ocenitev objekta s pripadajočo posestjo in  
- zaprositi dosedanjega najemnika objekta, g. Zevnika, da pripravi pisno informacijo o 
koriščenju doma v preteklem obdobju (z ločenim prikazom o številu uporabnikov iz 
muzealskih vrst!) in glede na njegovo dolgoletno upravljanje objekta tudi morebitne predloge 
za nadaljnjo ureditev objekta. 
 
Sklep: 
Predsednik in podpredsednica SMD pridobita informacije o premoženjsko-pravnih vprašanjih 
in tržni vrednosti objekta Doma slovenskih muzealcev na Bledu in pripadajočega zemljišča. 
 
IO je imenoval komisijo v sestavi:  
Darko Viler -predsednik in  Milena Koren Božiček ter Barbara Ravnik Toman (članici), 
ki bo pripravila inventurni popis osnovnih sredstev SMD v Domu slovenskih muzealcev na 
Bledu in bo v prihodnje pospešeno pomagala pri iskanju nadaljnjih sistemskih rešitev v zvezi 
z delovanjem in vzdrževanjem Doma muzealcev. 
Svojo pripravljenost za občasno pomoč pri delu komisije je izrazila tudi mag. Mojca Jenko.  
 
Ad5.  
V razpravi smo ponovno potrdili, da bi veljalo 8. muzejsko zborovanje SMD, ki ga 
načrtujemo v  oktobru leta 2005, organizirati na Primorskem. Možni sta dve lokaciji. Piran v 
organizaciji Pomorskega muzeja Sergej Mašera ali Nova Gorica v organizaciji Goriškega 
muzeja. Zaprosili bomo direktorja obeh muzejev, da preverita prostorske možnosti za izvedbo 
zborovanja. 
Za strokovno posvetovanje smo na seji evidentirali nekaj možnih tem: 

1. Muzeji in turizem – ob 100 letnici Turistične zveze 
2. Depoji in varnost v muzejih 
3. Javna služba v muzejih 
4. Upravljanje kulturnih spomenikov v lasti države 
5. Posredovanje kulturne dediščine v digitalni obliki 
6. Delovno področje kustosa 

 
Sklep: 
Zaprosili bomo kolege muzealce še za morebitne druge teme posvetovanja. V skladu z  
dosedanjo prakso bo IO SMD pripravil dokončen izbor treh najbolj zanimivih in aktualnih 
tem, predlagal moderatorje zanje in delovno skupino za izvedbo zborovanja. 
 
Ad.6 
Andrej Malnič je opozoril na še vedno odprto vprašanje enotne računalniške obdelave 
muzejskega gradiva v slovenskih muzejih in galerijah. Predlagal je, naj tudi naše društvo 
priporoči Ministrstvu za kulturo, da bi čimprej izbralo računalniški program za obdelavo 
muzejskega gradiva in dokumentacije - z vsaj minimalnimi dogovorjenimi standardi. 
 
 
Zapisal: 
Darko Viler, član IO SMD 


