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4240 RADOVLJICA 
 

 

ZAPISNIK 5. SEJE IO SMD, 

ki je bila v petek, 20. 4. 2012, ob 8.30 uri v Narodnem muzeju Slovenije, 
Prešernova 20, Ljubljana 

 
 
Prisotni:  

- IO: mag. Mojca Jenko, mag. Darko Knez, dr. Marija Počivavšek (podpredsednica), Verena Štekar-
Vidic (predsednica);  

- nadzorni odbor: mag. Estera Cerar, dr. Andrej Smrekar, dr. Staša Tome;  

- disciplinski organ: dr. Verena Vidrih Perko 
- vabljena k 1. tč: dr. Verena Vidrih Perko, predsednica Komisije za podeljevanje Valvasorjevih 

nagrad in priznanj (tudi članica disciplinskega organa). 
Opravičeno odsotni: 

- mag. Damjana Fortunat Černilogar, Irena Lačen Benedičič, Elizabeta Petruša Štrukelj. 

 
Dnevni red: 

1. Poročilo Komisije za podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj (dr. Verena Vidrih Perko) 
2. Organizacija slovesnosti ob podelitvi Valvasorjeve nagrade in priznanj ter drugo tekoče delo 

3. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje IO SMD 

4. Pregled aktivnosti SMD od zadnje seje do danes  
5. Razno 

 
Zaradi načrtovanega predčasnega odhoda Verene Vidrih Perko na službeno pot je dnevni red 

prilagojen njeni prisotnosti. 
 

 

Ad 1 
Predsednica Komisije za podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj (v nadaljevanju Komisija) Verena 

Vidrih Perko je podala (in za arhiv oddala) poročilo o delu Komisije. Do zaključenega razpisnega roka 
je prispelo 14 vlog: tri za življenjsko delo, ena za častno priznanje ter deset za enkratne dosežke v 

muzejstvu. Komisija si je vse prijavljene razstave ogledala ter po lani izoblikovanih kriterijih (te 

kriterije objavimo na spletni strani SMD in v letošnji knjižici nagrajencev) oblikovala izbor najboljših. 
Letos bo podeljena ena nagrada za življenjsko delo, tri nagrade za enkratne dosežke v muzejstvu ter 

eno častno priznanje.  
Sugestija Komisiji je bila, da le-ta obrazložitve razširi v obliko kritičnega zapisa in jih objavi (Argo, 

morebiti Pogledi ali Sobotna priloga). Podprt je bil tudi predlog, da se na mariborskem zborovanju 

SMD pripravi okrogla miza (pripravi jo Komisija), na kateri bodo sodelovali letošnji nagrajenci, kar 
lahko postane praksa v bodoče. 

Tudi letos bo v istem duhu kot lani izšla knjižica nagrajencev (ur. Tanja Roženbergar Šega), v njej 
bodo objavljeni tudi kriteriji za dodelitev nagrad; vabila pa bomo razpošiljali v glavnem po e-pošti, 

natisnemo ga le za nagrajence in povabljene goste. Poskrbeli bomo za objave v medijih (SMD, matični 
muzeji nagrajencev …) 
 

Sklep 1: Člani IO SMD smo se seznanili z izborom nagrajencev, s sprejetjem poročila Komisije pa 
potrdili predlagane nagrajence.  
Sklep 2: Izdali bomo knjižico letošnjih Valvasorjevih nagrajencev, objavili jo bomo tudi na spletni 
strani SMD.  
Sklep 3: Okrogla miza z nagrajenci bo v okviru zborovanja SMD v Mariboru (prvi dan zborovanja).  
 



Ad 2 
Po sklepu 2. seje IO SMD ter občnega zbora SMD, da bo letošnja podelitev Valvasorjevih nagrad 21. 

maja, je predsednica SMD z Narodno galerijo podpisala pogodbo o najemu prostora, po opravljeni 
korespondenčni seji IO SMD pa je za nagovor ob podelitvi povabila ministra za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport, Žigo Turka. 
 

Nekatere aktivnosti, povezane s slovesnostjo ob podelitvi, je vzporedno vodila tudi Komisija. Tako je  
za datum podelitve določila 14. maj, se že dogovorila s slavnostnim govornikom, oblikovala scenarij 

slovesnosti in se dogovarjala z nekaterimi nastopajočimi. 

 
Prisotni člani IO so poudarili, da so pristojnosti Komisije zapisane v Pravilniku o podeljevanju 
Valvasorjeve nagrade in priznanj za posebne dosežke v muzejstvu in ugotovili, da so v zvezi s 
pripravami in oblikovanjem prireditve dobrodošli vsi njeni in kateri drugi predlogi, dokončno pa o njih 

odloča in sklepa vselej in samo IO. Ob tem je potrebno spoštovati tudi poprej dogovorjene sklepe IO, 

sicer se vnaša zmeda in je težko delati. V tekočem mandatu je za  koordinacijo prireditve med člani IO 
zadolžena mag. Mojca Jenko, datum letošnje prireditve, 21. maj, pa je bil sklenjen celo na izrecno 

željo predsednice Komisije.  
 

Po razpravi smo se člani IO SMD glede na okoliščine odločili, da datum prireditve prestavimo na 14. 

maj, v skladu s svojimi pristojnostmi ter trenutnimi finančnimi razmerami pa je IO korigiral tudi 
scenarij prireditve:  

- glasba: glasbena skupina Muzealije (brezplačno) 
- pozdravi: direktorica Narodne galerije, predsednica SMD, minister  

- glasba 
- slavnostni govor: Miran Zupanič 

- utemeljitev nagrad: predsednica Komisije  

- podelitev častnega priznanje ter nagrad za enkratne dosežke 
- glasba 

- podelitev nagrade za življenjsko delo 
- zahvala nagrajenca/nagrajenke za življenjsko delo 

- vabilo na pogostitev 

 
Prireditev ne sme biti predolga, pozdravni nagovori naj bodo kratki, predsednica Komisije  prebere 

utemeljitve k nagradam, veselimo se slavnostnega govora. Predvidenim nastopajočim, Luigiji Negro, 
Ljobi Jenče in Marinu Kranjecu se predsednica Komisije zahvali za pripravljenost za sodelovanje in 

priporoči za katero od prihodnjih prireditev. Predsednica SMD pisno povabi Mirana Zupaniča, ministra 
Žigo Turka  pa seznani z novimi okoliščinami in ga povabi za 14. maj. 

Ostale aktivnosti, ki jih je potrebno pripraviti za izvedbo prireditve: 

- moderatorka: Marija Skočir (z njo se uskladi Mojca Jenko) 
- diplome: Metka Simončič  

- cvetje: Mojca Jenko 
- pogostitev: Mojca Jenko 

- vabila (oblikovanje v duhu publikacije): Marija Počivavšek 

- fotografiranje: fotograf NG 
- sprejem gostov v prvem nadstropju NG: direktorica Narodne galerije in predsednica SMD 

- spremljanje gostov do njihovih sedežev: člani IO SMD 
 

Tiskana vabila pošljemo nagrajencem, članom Komisije, častnim članom SMD, gostom, predsednikom 

sorodnih društev (arheološkemu, konservatorskemu, etnološkemu, zgodovinskemu in umetnostno-
zgodovinskemu) ter županom občin, od koder prihajajo nagrajenci – vabila se odpošiljajo iz Celja 

(Marija Počivavšek). Za adremo in obveščanje novinarjev pa poskrbi Taja J. Gubenšek. 
Člani IO smo v tej zvezi razpravljali tudi o višini nagrad, o katerih govori 7. čl. Pravilnika o 
podeljevanju Valvasorjeve nagrade in priznanj za posebne dosežke v muzejstvu: »Finančni del nagrad 
izplača društvo v skladu z možnostmi, ki jih oceni izvršni odbor društva«. SMD je za letos dobilo le 

obvestilo o znižanem financiranju, odločbo dobimo po sprejetem rebalansu. Glede na nejasno, a 

zanesljivo varčevalno naravnano finančno shemo, smo prisiljeni izbirati med dvema variantama: 
- sorazmerno nižji znesek, kot je bil v preteklih letih 

- izplačilo nagrade v več obrokih. 



Večina članov IO se nagiba za prvo varianto. 
 

Sklep 4: Slavnostna podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj je prestavljena na 14. maj. Slovesnost 

in priprave nanjo bodo potekale, kot je navedeno v 2. točki. 
 

Sklep 5: Zaradi zmanjšanih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bodo 
denarni zneski nagrad  Valvasorjevim nagrajencem letos sorazmerno nižji. 
 
 

Ad 3 
Sklepi 4. seje so bili realizirani. Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 

Sklep 6: Zapisnik prejšnje seje je bil sprejet in se objavi na spletni strani društva.  
 

 

Ad 4  
Od zadnje seje IO SMD, 24. februarja, je bila opravljena vrsta aktivnosti, omenimo jih le nekaj: 

- 5. 3.: zimske igre v Mojstrani in Kranjski Gori 
- 9. 3.: s Cankarjevim domom smo sklenili pogodbo za dva Muzeoforuma 

- 19. 3.: promocijska oddaja na Radiu Eu05 (87,60 MHz) 

- 19. 3.: objava poziva za prispevke za zborovanje SMD 
- 19. 3.: podpisana pogodba o sodelovanju s KD Življenje, zavarovalnico d.d. 
- 26. 3.: Muzeoforum: 40. obletnica Pedagoške sekcije pri SMS in Delo z najstniki v muzeju / 

mag. Nicola Bell 

- 30.–31. 3.: 5. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev Prostori muz 
- 31. 3.: oddaja računskega poročila na AJPES (Mira Tibaut) 

- 10. 4.: udeležba predsednice SMD na 1. seji Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport 
in mladino  

- 13. 3.: sestanek predsednice z Dragico Trobec Zadnik, Andrejem Smrekarjem ter odvetnikom 

Sočanom glede Doma muzealcev na Bledu 
- izvedba treh korespondenčnih sej IO (9. 3., 29. 3. in 4. 4.) 

 

Sklep 7: IO se je seznanil z aktivnostmi, ki so bile izvedena od zadnje seje do danes.  
 
Drugo tekoče delo SMD v letošnjem letu: 

 
a) 25. 4.: udeležba predsednice SMD na 2. seji Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport 

in mladino  

b) 14. 5.: Podelitev Valvasorjevih nagrad v NG 

c) med 14. in 18. 5.: Novinarska konferenca ICOM, SMS, SMD ob Mednarodnem muzejskem 

dnevu 

d) 18. 5. ob 9.30: Predlog, da v oddaji na radiu Eu05 sodelujejo vse tri predsednice - SMS, 

slovenskega odbora ICOM in SMD 

e) Muzeoforum 

Predsednica SMD je Vereno Vidrih Perko prosila, da se glede naslednjega muzeoforuma uskladi z 
Elizabeto Petruša Štrukelj. Elizabeta pa je pred dnevi sporočila, da se naslednji Muzeoforum načrtuje 
za 4. junij; gostja bo Marghriet de Jong iz Nizozemskega muzejskega združenja, tema pa bo 
Družbena pomembnost muzejev.  
 

Sklep 8: Naslednji Muzeoforum je predviden za 4. junij. 
 

f) Natis ovojnic in dopisnih listov z logom 

g) Zborovanje SMD 

13. zborovanje SMD bo 12. in 13. oktobra letos v Mariboru, nosilna tema zborovanja bo Slovenski 
muzeji v 21. stoletju. Kako naprej? Rok za prijave in oddajo sinopsisov se je iztekel 15. aprila; na prvi 
(Izobraževanje na področju muzeologije) in tretji sklop (Posredovanje muzejskega gradiva in 



informacij v javno sfero) je bil odziv zadovoljiv, medtem ko je na drugega (Problematika zbiranja v 

muzejih) bistveno manjši. 

Tudi glede na prvo točko današnjega dnevnega reda (uvrstitev okrogle mize z Valvasorjevimi 
nagrajenci v program zborovanja – prvi dan popoldan) smo se odločili, da drugi vsebinski sklop 

prestavimo na prihodnje leto. O tem bo s predvideno moderatorko drugega sklopa Barbaro Ravnik 
govorila Verena Štekar-Vidic. Okroglo mizo na zborovanju pripravi Komisija. 

Dogovorili smo se tudi, da rok za prijavo podaljšamo do 7. maja – oba moderatorja s tem seznani 
Mojca Jenko. 

Ostali že dogovorjeni termini ostajajo nespremenjeni:  

- 31. maj: rok za oddajo prispevkov (do ½ AP oz. 15.000 znakov s presledki) – Mojci Jenko + 
moderatorju 

- čez poletje: lektura 
- september: oblikovanje  

- 8. oktober: objava pdf zbornika na spletni strani SMD 
 

Sklep 9: Zborovanje SMD v Mariboru bo imela dva vsebinska sklopa ter okroglo mizo z letošnjimi 
Valvasorjevimi nagrajenci. Okroglo mizo pripravi in izvede Komisija za podeljevanje Valvasorjevih 
nagrad in priznanj. 
 

h) Ekskurzija  

Ekskurzija SMD v Rim, na katero vabimo člane SMD (redne + predvsem ljubitelje), je načrtovana za 
18. – 21. oktober. Pripravljenost, da bo udeležence vodila po Rimu, je prevzela Verena Vidrih Perko. 
 

Sklep 10: Ekskurzija SMD v Rim bo od 18. do 21. oktobra 2012 
 
 

Ad 5 
 
Darko Knez je popisal stanje zalog publikacij SMD – zbornikov in jubilejnega zbornika. Prvi so na voljo, 

drugih pa je še 100 izvodov, zato je potreben nadzor nad njegovo distribucijo – dobijo pa ga vabljeni 
na podelitev Valvasorjevih nagrad.  

  

 
Seja IO je bila zaključena ob 12.30 uri. Naslednja seja IO bo predvidoma 15. junija 2012 ob 8.30 v 

Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova.  
 

 
 

Celje, 21. 4. 2012       Zapisala:  

Marija Počivavšek 


