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4240 RADOVLJICA 
 

 

ZAPISNIK 6. SEJE IO SMD, 

ki je bila v petek, 15. 6. 2012, ob 8.30 uri v Narodnem muzeju Slovenije – 
Metelkova, Ljubljana. 

 
 
Prisotni člani IO:  

mag. Damjana Fortunat Černilogar, mag. Mojca Jenko, mag. Darko Knez, Irena Lačen Benedičič, 
Elizabeta Petruša Štrukelj, dr. Marija Počivavšek (podpredsednica), Verena Štekar-Vidic (predsednica). 

Ostali prisotni: 

- Nadzorni odbor: mag. Estera Cerar, dr. Andrej Smrekar, dr. Staša Tome;  
- Disciplinski organ: Dragica Trobec Zadnik. 

- Vabljena k 5. tč: Taja J. Gubenšek. 
 

Dnevni red: 

1. Potrditev zadnjega zapisnika 
2. Pregled aktivnosti od zadnjega sestanka 

3. Zborovanje SMD v Mariboru 
4. Dom muzealcev na Bledu 

5. Razno 

 
 

Ad 1 
Predsednica SMD je pozdravila vse prisotne ter izrazila zahvalo Narodnemu muzeju Slovenije za 

prostor in gostoljubje.  

Sklepi 5. seje so bili realizirani. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb. 
 

Sklep 1: Zapisnik se sprejme in se objavi na spletni strani društva.  
 

Ad 2 
Predsednica SMD je podala pregled aktivnosti od zadnjega sestanka do današnje seje: 

- 25. 4.: udeležba predsednice SMD na 2. seji Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in 
mladino. Tam je bila podprta pobuda SMD za muzejski zakon in formalno izobraževanje iz 

muzeologije.  

- 14. 5.: Podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanja v Narodni galeriji. Zaradi napak pri zapisu se 
dvema prejemnikoma diplomi natisneta še enkrat – o tem je bila že obveščena Mojca Jenko, ki bo 

poskrbela za nov natis. Odzivi v medijih so bili, predsednica se je zahvalila komisiji in 
organizacijskemu odboru z Mojco Jenko na čelu za predano delo. Mojca Jenko je imela zaradi 

nekoordiniranega dela nekaj težav (prepozen prejem utemeljitve, obveščanje nagrajencev, 
priprava listin, PR, ponesrečena lokacija loga SMD na ppt prezentaciji na podelitvi…). Predsednica 

jo je zato pozvala, da evidentira vse korake, potrebne za izvedbo slovesnosti, katere bomo 

prihodnje leto nato porazdelili med Komisijo, člane IO in ostale člane SMD; ta evidenca nam bo 
olajšalo delo v prihodnje.  

Pojavili so se tudi pomisleki o poimenovanju posameznih nagrad (neusklajenost s starimi nazivi 
nagrad). Člani IO SMD smo mnenja, da mora biti pri nagradah jasna hierarhija, predlagamo 

Komisiji, da o tem ponovno razmisli in pripravi predlog, ki bo usklajen z nazivi nagrad pri ostalih 

strokovnih društvih. 
Estera Cerar nas se seznanila s tehtno pripombo Vide Koporc Sedej, da lahko predlagamo 

kandidate za Prešernovo nagrado tudi iz naših vrst. 



- 18. 5.: Skupna novinarska konferenca ICOM, SMS, SMD ob Mednarodnem muzejskem dnevu. 

Vodila jo je predsednica ICOM – Slovenski odbor, sodelovali sta predsednici SMD in SMS ter 

predsednica Komisije za Valvasorjeve nagrade in priznanja. 
- 18. 5. ob 9.30: v oddaji na radiu Eu05 sta sodelovali predsednici Slovenskega odbora ICOM in 

SMD ter direktorica Narodnega muzeja. Pogovor je organizirala Taja Gubenšek. 
- 30. 5.: predsednica SMD in Andrej Smrekar sta se skupaj s predsednico Konservatorskega društva 

Judito Podgornik Zaletelj in dvema predstavnikoma Prirodoslovnega društva udeležila sestanka na 
sedežu Prirodoslovnega društva v Ljubljani glede obeležitve 100-letnice Odseka za domovinsko 

vzgojo. Gospod Stane Peterlin, ki je sestanek sklical, bo posredoval zapisnik. Dogovorili smo se, da 

g. Peterlin ugotovi, če obletnica ustreza, nato se ponovno sestanemo septembra 2012, da bi 
obeležitev pripravili naslednje leto in zanjo vsi kandidirali za sredstva pri ministrstvu. 

- 4. 6.: izveden je bil drugi letošnji Muzeoforum (tretji bo v jeseni). Gostja bila Marghriet de Jong iz 
Nizozemskega muzejskega združenja, tema Vloga muzejev v družbi – več kot vrednota! Ker se 

težave s prevzemom potrdil ponavljajo, smo sklenili, da potrdila izdajamo le na prošnjo 

zainteresiranega slušatelja; potrdilo pripravi Elizabeta Petruša Štrukelj, predsednica ga podpiše. V 
okviru Muzeoforuma je v letošnjem programu načrtovana tudi udeležba Elizabete Petruša Štrukelj 

na The Best in Heritage v Dubrovniku, podpre se tudi udeležbo po ene osebe vsakega 
nagrajenega muzeja (Valvasorjeve nagrade). 

- 6. 6.: Udeležba predsednice na sestanku na MIZKŠ glede novih kriterijev za izpolnjevanje 
splošnega pogoja za pridobitev statusa društva v javnem interesu. Pogoji za SMD niso zahtevni. 

Dobili smo tudi pojasnilo o financiranju, obrazec za podatke za podpis pogodbe in opozorilo za prvi 

zahtevek za sredstva ministrstva. Prisotni smo bili seznanjeni s tem, koliko sredstev je na računu 
društva in koliko nam jih bo za letos namenilo MIZKŠ. Po podpisu pogodbe pošljemo zahtevek; ko 

prejmemo denar, izplačamo nagrade Valvasorjevim nagrajencem.  
- 6. 6.: V POMUM je bil sestanek organizacijskega odbora za pripravo 13. zborovanja v Mariboru. S 

strani SMD sta se ga udeležili Irena Lačen Benedičič in Marija Počivavšek. Več v naslednji točki. 

- 8. 6.: Predsednica je poslala okrožnico direktorjem muzejev v zvezi s KD Življenje. Obširneje pod 
točko Razno, na kateri je bila prisotna Taja J. Gubenšek. 

- 12. 6.: Predsednica se je na MIZKŠ udeležila sestanka glede študijskega programa Muzejski 
pedagog na Pedagoški fakulteti v Ljubljani; v imenu SMS je bila prisotna tudi Elizabeta Petruša 

Štrukelj. Ugotovljeno je bilo, da je redni študij muzejske pedagogike po programu, ki je bil v 
razpravi leta 2010, na fakulteti že akreditiran. Ker čaka še na potrdilo Nacionalne agencije za 

kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), se še ne izvaja. Predmet sestanka pa je bil drugi program, 

namenjen že zaposlenim muzejskim pedagogom, ki niso imeli možnosti organiziranega 
izobraževanja. Gre za nekoliko skrajšan program od zgoraj omenjenega, ki pa glede na to, da je 

namenjen praktikom, ne vključuje muzeologije. MIZKŠ je programu naklonjeno. 
- Osvežitev spletne strani (Marija Počivavšek s Tajanom Trobcem). 

- Natisnili smo nove kuverte in dopisne liste z logom. 

- Še informacija glede članstva: Po evidencah imamo 298 rednih in 769 ljubiteljskih članov, skupaj 
torej 1067. Številka je nerealna, zato je letos potekalo intenzivno delo na ažuriranju članstva. 

Poziv k plačilu članarine je bil posredovan vsem evidentiranim članom, zlasti opozorilo, da »član«, 
ki ne plača članarine, ne more biti v organih društva in ne more biti imenovan v druge organe 

(npr. v svete in strokovne svete muzejev). Do danes je letošnjo članarino plačalo 525 članov. Ob 

razpisu ekskurzije v Rim smo nagovorili vse člane in jih (tiste, ki še niso plačali članarine) prosili, 
da se izjasnijo, ali še želijo ostati člani SMD. Ker 12. čl. statuta določa, da članstvo v društvu 

preneha »zaradi neplačevanja članarine kljub pismenemu opominu«, bomo pripravili seznam 
neplačnikov in na naslednjem občnem zboru seznanili članstvo s prenehanjem njihovega članstva. 

Pred tem bomo direktorje muzejev bomo seznanili tudi z možnostjo, da lahko članarino za SMD 
plača tudi muzej, če to potrdi svet muzeja. Predsednica se pri nagovarjanju članstva poveže z 

Danico Lozinšek (člani-ljubitelji). 
 

Sklep 2: Komisiji za podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj predlagamo, da prouči možnost o 
spremembi nazivov posameznih nagrad in ev. pripravi nov predlog. 
 

Sklep 3: Potrdila za udeležbo na Muzeoforumih v prihodnje izdajamo le na pisno prošnjo 
zainteresiranega slušatelja, ki jo po e-pošti posreduje Elizabeti Petruša Štrukelj.  
 

Sklep 4: V skladu s statutom bomo člane-neplačnike iz članstva SMD črtali na naslednjem občnem 
zboru in tako posodobili stanje članstva.  
 



Ad 3 

a) XIII. zborovanje SMD  

bo 12. in 13. oktobra letos v Mariboru, nosilna tema zborovanja bo Slovenski muzeji v 21. stoletju. 
Kako naprej? Imelo bo dva vsebinska sklopa ter okroglo mizo z letošnjimi Valvasorjevimi nagrajenci. 

Okroglo mizo pripravi in izvede Komisija za podeljevanje Valvasorjevih nagrad in priznanj, v skladu s 
sklepom 5. seje IO. 

Irena Lačen Benedičič poroča o sklepih organizacijskega sestanka v POMUM. Irena Lačen Benedičič je 
pripravila predlog dopisa in prijavnico. Ker bo zborovanje sofinanciralo MIZKŠ, smo se odločili za 

enotno kotizacijo (1. + 2. dan) – 60 € (do 31. 7. za člane), 80 € (po 31. 7. za člane) ter 110 € (za 

nečlane). Prva obvestila članom (dopis, okvirni program in prijavnica) razpošljemo članstvu v petek, 
22. junija. Rok za prijavo (predrok z nižjo kotizacijo) je 31. 7. 2012, zadnji rok za prijavo je 28. 

september. 
Mojca Jenko poroča o prispevkih za zbornik (niso jih še vsi oddali). Termini za zbornik 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 

Dosedanja praksa je bila, da so nekateri oproščeni plačila kotizacije oz. da jim SMD plača nočitve. Tudi 
letos bo podobno: 

- ožji organizacijski odbor (3): 2 x nočitev, kotizacija, potni stroški 
- moderatorji (3): 1 x nočitev, kotizacija, potni stroški 

- referenti: kotizacija 
- IO: 1 x nočitev, kotizacija, potni stroški 

- Danica in Franc Lozinšek: 2 x nočitev, potni stroški 

- Taja J. Gubenšek (PR): 1 x nočitev, kotizacija, potni stroški 
- častni člani (3): 1 x nočitev, kotizacija 

 

Sklep 5: Obvestila glede zborovanja po e-pošti pošljemo 22. junija. Kotizacija bo za prvi in drugi dan 
enotna, v višini 60 € (do 31. 7. za člane) oz. 80 € (po 31. 7. za člane) oz. 110 € (za nečlane).  
 

b) Ekskurzija  

Ekskurzija SMD v Rim, na katero smo povabili člane SMD (redne + predvsem ljubitelje), bo 18.–21. 

oktobra 2012. Pri tem se je angažirala Mojca Jenko, prav tako Verena Vidrih Perko, ki je prevzela 

pripravljenost, da bo udeležence vodila po Rimu. Prijava (obvezno s prijavnico!) velja do 1. julija, oz. 
do dopolnitve sedežev. Plačilo je v treh obrokih (75 € do 1. julija, 85 € do 15. avgusta in 85 € do 15. 

septembra), na TRR društva.  
Ker je razpisana cena ekskurzije enaka tako za člane kot nečlane SMD, bo računovodkinja Darja 

Erman pred plačilom zadnjega obroka (po 15. avgustu, ko bo znano število prijav), prijavljenim 

članom SMD sporočila (ev. nižjo) ceno zadnjega obroka. 
 

Sklep 6: Če bo dovolj prijavljenih, bo za člane SMD veljala nižja cena ekskurzije (nižji zadnji obrok).  
 

 

Ad 4  
Poročilo predsednika Komisije za Dom muzealcev na Bledu Andreja Smrekarja ter članic Dragice 
Trobec in Verene Štekar-Vidic (Komisijo v sestavi Flavij Bonin, Mirjana Koren, Andrej Smrekar, Verena 

Štekar-Vidic in Dragica Trobec Zadnik smo izvolili na občnem zboru SMD, februarja 2011): 

- S pomočjo odvetnika Aleša Sočana smo uspeli, da je SMD decembra 2010 končno postalo tudi 
pravni lastnik muzejskega doma in pripadajoče posesti na Bledu. Celotna zadeva se je rešila celo 

ugodneje, kot je bilo pričakovati glede na spremenjeno zakonodajo: na SMD so zdaj vknjižena tudi 
kmetijska zemljišča. Z Društvom slovenskih pisateljev (DSP) pod vodstvom predsednika Slavka 

Pregla smo že v letu 2008 podpisali Listino o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim in 

sklenili Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice, ki vključuje dogovor o skupnem urejanju okolice 
in sodelovanju pri prihodnjih investicijskih posegih na tamkajšnjih objektih, tudi na njihovi hiši. 

  



- 3. 10. 2011 bila ustanovna seja Komisije. Dogovorili smo se, da bo Andrej Smrekar kot predsednik 

komisije vodil nadaljnje aktivnosti za prenovo Doma slovenskih muzealcev na Bledu, za 

koordinacijo dela in za zapisnike s sej komisije pa bo skrbela Dragica Trobec Zadnik, ki to nalogo 
opravlja že od leta 2003 dalje. 

- Stavba ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Zato smo se povezali z ZVKD, OE 
Kranj in se dogovorili za strokovno sodelovanje. Pri iskanju možnih (so)investitorjev našega doma 

smo doslej ugotovili nekaj zainteresiranih; med resnejše kandidate sodi Fundacija Moro, ki je 
društvu posredovala pismo o tej nameri, in v njem opredelila programska pričakovanja, svoj 

interes pa je izkazala tudi z delnim sponzoriranjem izdaje društvenega jubilejnega zbornika leta 

2010.  
- Brez razpoložljivih sredstev za odgovorno in gospodarno upravljanje – tako po organizacijski kot 

tudi po finančni strani – je Dom za SMD prevelik zalogaj. 
- Januarja letos je inventurna komisija naredila popis stanja v Domu. 

- Maja 2012 smo s pomočjo odvetnika rešili vprašanje v zvezi z dolgoletnim najemnikom Doma.    

G. Drago Zevnik se je izselil, ob tem je nastal zapisnik predaje ključev in popisa stanja, Staš Beton 
iz Gornjesavskega muzeja Jesenice je zamenjal ključe in ključavnice, dogovorjeno je bilo, da 

skupaj s Svetislavom Kostovom iz Muzejev radovljiške občine opravljata občasne oglede stanja na 
Domu, ker je zdaj zaprt.  

- 25. maja so iz Butan plina d.d. izčrpali od g. Zevnika nabavljen in še ne plačan plin. 
- Na sedež društva prihajajo neplačani računi. 

- Potrebno bo najti ustreznega partnerja, ki bi v soglasju z nami lahko izvajal v domu soroden in 

dopolnjujoč program, pri čemer bi kot (so)investitor prevzel večji del finančnih obveznosti. 
- Andrej Smrekar in Dragica Trobec Zadnik sta ponovno prijazno vzpostavila kontakt s Fundacijo 

Moro. 30. maja so se predsednica SMD, Dragica Trobec Zadnik, Staš Beton in Svetislav Kostov na 
lokaciji Doma sestali z direktorico Moro&Kunst, d.o.o., Ireno Moro, vodjem Dema plus inženiringa 

d.o.o. in gospo Emo Pogačar, turistično organizatorico. Ob tej priložnosti je Gornjesavski muzej 

Jesenice deponiral nekaj vrednejših premičnin (seznam na sedežu SMD).  
- Od podjetja Moro smo prejeli mnenje glede Doma. Pravijo, da 

- so za naš Dom še naprej zainteresirani, vendar mora sodelovanje in poslovanje temeljiti na 
realnih osnovah; 

- bi bila za njihovo družbo na začetku prevelika finančna in časovna obremenitev investicije, saj 
bi morali v celoti financirati obnovo iz tekočih sredstev, brez možnosti kreditiranja ali 

pridobitve evropskih sredstev, ker niso lastnik; 

- z Domom ne bi mogli prostovoljno razpolagati, ker bi ga poleti želeli uporabljati tudi muzealci; 
investicija v tem primeru za njih nima učinka; 

- za leto 2014 bodo za objekte, ki so kulturna dediščina, z gotovostjo razpisani skladi za 
koriščenje evropskih sredstev. Prijavili se bodo lahko lastniki tovrstnih objektov, oni pa ne; 

- bančna posojila brez obresti, ki jih za ureditev objektov razpiše Občina Bled na daljše časovno 

obdobje, lahko pridobi samo lastnik nepremičnine, predlagajo, da sestavimo skupino  
strokovnjakov, ki bo sodelovala s firmo, ki pripravlja razpise;  

- pripravljeni so pomagati s kompetentenim kontaktom;  
- nadaljevanju poslovanja se potem lahko določi turistično organizacijo ali fundacijo..., ki bo 

hišo po potrebi tudi tržila oziroma z njo upravljala.  

- Ocenjena vrednost prenove je 600.000 €. Cilj: pridobitev evropskih sredstev za obnovo Doma. 
SMD se bo kot lastnik Doma moralo organizirati pri pridobivanju evropskih sredstev (do 80 %, 20 

% vložek strateškega partnerja). Prodaja Doma namreč ne pride v poštev, kar je bil enkrat tudi že 
sklep občnega zbora. 

- IO je sprejel sklep, da organiziramo čistilno akcijo (predvidoma v septembru) in tako očistimo 
notranjost in okolico Doma (naročiti kontejner za kosovni odpad), istočasno poskrbimo za varnost 

hiše (vsaj do leta 2014) in preverimo ev. zamakanje strehe na JZ delu Doma (goba). O tem, da je 

Dom prazen, smo obvestili lokalno policijo. 
- Z informacijo o Domu (pripravita jo predsednica SMD in Dragica Trobec Zadnik) se obrnemo na 

člane SMD, direktorje muzejev, SMS in ICOM ter preverimo interes za nadaljnjo uporabo in 
vsebino Doma, na podlagi le-tega se oblikuje strategija. 

- Komisija se predvidoma julija sestane v Radovljici: z DSP bo potrebno urediti geodetske razmerje 

ter služnostno pot; pozanima se, kakšne so možnosti pridobitve sredstev in začne postopek, 
vzporedno vzpostavitev partnerstva. 

 



Sklep 7: Jeseni organiziramo čistilno akcijo, s sporočilom za javnost se obrnemo na vse akterje ter 
preverimo nadaljnji interes glede vsebine Doma, Komisija nadaljuje aktivnosti, povezane s pridobitvijo 
evropskih sredstev. 
 

Ad 5 
 

Na povabilo predsednice se je zaradi razjasnitve vprašanja opravljanja PR služne za SMS in vprašanja 
projekta KD Življenje pod točko Razno seje IO udeležila redna članica SMD Taja J. Gubenšek.  

 

Ugotovili smo, da se SMD zaveda pomena PR službe, saj mora biti njegovo delo bolj prisotno v 
javnosti. Že v začetku leta se je za to delo ponudila članica Taja J. Gubenšek in doslej opravila nekaj 

dela. Sklenili smo, da bo v tem letu na stroške SMD prisotna na zborovanju muzealcev v Mariboru oba 
dneva in poskrbela, da bo o tem obveščen in seveda poročal najširši krog medijev. Pri tem bo 

sodelovala tudi z lokalnim organizatorjem. S povabilom na ekskurzijo v Rim ji bo SMD poplačalo 

letošnje delo, konec leta pa se bo na podlagi njenega pismenega poročila o delu odločilo o nadaljnjem 
izvajanju PR službe.  

Delo PR službe obsega obveščanje medijev, popularizacija dejavnosti SMD v javnosti (od zimskih iger, 
preko podelitve Valvasorjevih nagrad, muzeoforumov do zborovanja in drugih strokovnih srečanj ter 

občnih zborov), spremljanje in analiza poročanja medijev o dejavnosti – kliping. V ta namen se bo 

redno udeleževala sej IO SMD, samostojno pripravljala gradivo za medije, ki jim ga bo posredovala po 
predhodnem soglasju s predsednico oz. podpredsednico SMD.  
 

Projekt KD Življenje je oblika sodelovanja KD Življenje d.d. in SMD, v kateri zavarovalnica za vsako 

sklenjeno pogodbo o zavarovanju s članom SMD ali njegovimi sorodniki SMD-ju nameni 50 € bruto. 
Projekt si je zamislila Taja J. Gubenšek, ki je tudi vzpostavila kontakte s predstavnico zavarovalnice in 

predsednico SMD; med obema ustanovama je bila podpisana pogodba o sodelovanju. Ponudba 
zavarovalnice je bila z letaki prvič predstavljena na društvenih zimskih igrah. Pol ure smo za 

obrazložitev namenili predstavnicama zavarovalnice tudi na prvem letošnjem Muzeoforumu v CD. 

Predsednica SMD se je v začetku junija po elektronski pošti obrnila na direktorje muzejev z 
obrazložitvijo in pozivom, naj o projektu seznanijo zaposlene ter medse povabijo svetovalko 

zavarovalnice, gospo Vesno Kustec. Pri tem je pazila, da se aktivnosti pod imenom SMD ne bi 
sprevrgle v akviziterstvo. Na podlagi pisma se bo na direktorje lahko obrnila tudi sama gospa Kustec. 

Glede nagrade Taji J. Gubenšek za vzpostavitev projekta se bo IO SMD vsekakor opredelil po tem, ko 
bodo vidni tudi rezultati. Evidenca sklenjenih pogodbo se bo vodila pri računovodkinji SMD, Darji 

Erman.  
 

Sklep 8: S Tajo J. Gubenšek je za leto 2012 dogovorjeno izvajanje PR dejavnosti za SMD, za kar se ji 
društvo oddolži s povabilom na strokovno ekskurzijo v Rim. Predsednica SMD bo o možnosti, ki jo 
ponuja KD Življenje, še enkrat obvestila člane po e-pošti.  
 
 

Seja IO je bila zaključena ob 13.30 uri. Naslednja seja IO bo predvidoma 14. septembra 2012 ob 8.30 
v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova. Namenjena bo predvsem zborovanju SMD v Mariboru in 

pa ekskurziji v Rim. 

 
 

 
Celje, 16. 6. 2012       Zapisala:  

Marija Počivavšek 


