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SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO 

Linhartov trg 1 

4240 RADOVLJICA 
 

 

ZAPISNIK 13. SEJE IO SMD, 
ki je bila v petek, 21. 6. 2013, ob 8.30  

v Narodnem muzeju Slovenije - Metelkova, Ljubljana 
 

 
Prisotni člani IO:  

mag. Darko Knez, Elizabeta Petruša Štrukelj, Verena Štekar-Vidic (predsednica), dr. Marija Počivavšek 
(podpredsednica). 

Opravičeno odsotne: mag. Damjana Fortunat Černilogar, Irena Lačen Benedičič, mag. Mojca Jenko. 

Ostali prisotni: mag. Barbara Ravnik, Narodni muzej Slovenije, Jelena Justin, Gorenjski muzej Kranj. 
 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje z dne 26. 4. 2013  

2. Delo društva od zadnje seje:  

– kratko poročilo Komisije za Dom muzealcev 

– priprave na 14. zborovanje SMD v Kranju 

3. Delo društva do naslednje seje v septembru, predvidoma 13. 9. 

– priprave na 14. zborovanje SMD v Kranju 

4. Razno 

 
Prisotni so potrdili predlagani dnevni red. 

 

Ad 1 
Zapisnik 11. seje z dne 26. 4. 2013 je bil posredovan prisotnim po e-pošti 21. 5. 2013. Na zapisnik 

prisotni niso imeli pripomb. 
 

Sklep 1: Zapisnik 12. seje IO se sprejme in objavi na spletni strani društva. 
 

 

Ad 2 
IO se je seznanil z aktivnostmi društva od zadnje seje: 

– 14. 5. smo predlagatelji jkp prejeli obvestilo za financiranje iz državnega proračuna za leto 2013. Za 
SMD se predvideva za 8.500 € manj od načrtovanega oz. za 800 € manj od lanske dotacije. Dne 17. 

5. je glede predloga predsednica posredovala svoje mnenje na MK. Nedvomno bo potrebno 
zmanjšati celoten proračun društva za 8.300 €, a v tem trenutku, ko še ni pogodbe z odobrenimi 

postavkami, težko rečemo, katere postavke bomo krčili. Vsekakor bodo Valvasorjeve nagrade 

izplačane v nižji vrednosti od predvidenih v pravilniku. Zelo pomembna bo torej članarina. 
Ugotavljamo, da se je prijavilo nekaj novih ljubiteljskih članov, a do konca leta ne bomo vedeli, 

koliko bo letos ne plačnikov. Podobno je z rednimi člani. Trenutno smo celo v manjšem minusu, 
rezerva iz preteklih let pa je skoraj vsa namenjena za idejno zasnovo sanacije stavbe Doma 

muzealcev. Videli bomo tudi, koliko lahko prigospodarimo z gozdom. Predvidevamo, da bomo dobili 

pogodbe z MK v podpis v avgustu in bo potrebno hitro reagirati z zahtevkom, da bomo imeli za 
zborovanje in tekoče stroške. 

– Delo na Domu muzealcev: izveden je bil sestanek s predsedniki sorodnih društev (zapisnik v arhivu), 
za 22. 6. je organiziran pohod na Ojstrico ter Malo in Veliko Osojnico; na ZVKD, enota Kranj, je bila 

posredovana vloga za dodelitev statusa lokalnega spomenika, Zavodu Gozd Bled pa naročilnica za 

obnovitev mej parcel in za podiranje označenih dreves, kar se bo kompenziralo z vrednostjo lesa. 
Podan je bil predlog, da se v Komisijo za Dom muzealcev povabi arh. Matevža Čelika, direktorja 

Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ki je domačin z Bleda. 
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– 3. 6. izvedeno regijsko izobraževanje v Mariboru je bilo uspešno, Verena Vidrih Perko, ki je 

izobraževanje vodila, je zadovoljna. Določili smo datum naslednjega regijskega izobraževanja, ki bo 

30. septembra v Dolenjskem muzeju Novo mesto, po zborovanju pa bosta sledili še izobraževanji v 
Novi Gorici in v Ljubljani.  

– 14. zborovanje SMD v Kranju 

o 31. 5. se je iztekel rok za oddajo prispevkov za zborovanje. Moderatorka Barbara Ravnik je 
poročala, da je na razpisano temo Problematika zbiranja v muzejih prejela 6 prispevkov. 

Predlagala je, da bi bila somoderatorka Mateja Kos. 
o O pripravah na zborovanje je poročala tudi Jelena Justin iz Gorenjskega muzeja Kranj. Pripravili 

smo predlog za spremni dopis in prijavnico za zborovanje, prijavnico za hotel pripravi Jelena 
Justin.  

o Oblikovan okvirni potek zborovanja (potekalo bo na Mestni občini Kranj): 

Petek, 11. 10. 2013  
dopoldne  

o Problematika prevzema gradiva med muzeji in ZVKD. O odkrivanju, 
dokumentiranju, konserviranju in začasni hrambi novega muzejskega gradiva z 

vidika sodelovanja z ZVKDS (moderatorka: Barbara Ravnik) 

o Kosilo: catering na Mestni občini Kranj 
o Ogled Kranja 

popoldne  
o Plenarna seja, sklepi strokovnega posveta 

o Predstavitvi društva KUD Rozajanski dum iz Rezije (predsednica Luigija Negro) 

o Predstavitev Muzejskega društva Srbije (predsednik Čedomir Janičić) 
o Občni zbor 

zvečer 
o Sprejem v Gorenjskem muzeju Kranj (možnost ogleda muzeja) 

Sobota, 12. 10. 2013  
o Vodstvo po mestu, ekskurzija na grad Strmol ter na Brdo 

o Določili smo višino kotizacije (1. dan: 60 €, 2. dan: 30 €, 1. in 2. dan: 80 € - za člane, 

prijavljene do 31. 7.). 

– Do 20. 6. so se pri Mariji Počivavšek zbirale kandidature za novo komisijo za podeljevanje 

Valvasorjevih nagrad in priznanj. Prispelo je 8 prijav, ugotavljamo, da so kandidati ustrezni 
(strokovnost, regijska zastopanost, zastopanost posameznih strok), za volitve na jesenskem občnem 

zboru pripravimo predstavitve kandidatov (komisija šteje 7 članov).  
 

Sklep 2a: SMD bo letos za Valvasorjeve nagrade izplačalo nižje nagrade, kot jih predvideva Pravilnik, 
končni znesek bomo določili na septembrski seji. 
   

Sklep 2b: Za zborovanje SMD v Kranju smo določili višino kotizacije, okvirni potek dogajanja, kot je 
navedeno v točki 2, ob mag. Barbari Ravnik smo za somoderatorko posveta potrdili dr. Matejo Kos, 
potrdili smo tudi gradivo za prijavo na zborovanje, ki ga posredujemo članstvu.  
   

Sklep 2c: IO sprejema kandidature za nove člane komisije za podeljevanje Valvasorjevih nagrad in 
priznanj.  
 

Ad 3 
– Priprave na 14. zborovanje SMD v Kranju  

o V naslednjem tednu posredujemo članstvu SMD prvo obvestilo o zborovanju, drugo pa v 
mesecu juliju (Marija Počivavšek)  

o Organizacija: prostori, župan, kosili, družabni večer, ekskurzija (Mija Ogrin s sodelavci, 
predsednica, Irena Lačen Benedičič ….) 

o Pisno povabilo obema gostoma ter organizacija njunega prihoda in bivanja (Verena Štekar-

Vidic)  
o Zbiranje prijav, pobiranje kotizacije in članarine na sedežu društva (Darja Erman, Nuša 

Leskošek)  
o PR: Jelena Justin 

o Ker je Mojca Jenko še na bolniškem dopustu, bo urejanje zbornika prevzela članica iz Muzejev 
radovljiške občine, Ida Gnilšak (v sodelovanju z Barbaro Ravnik), nato tisk bienalnega zbornika. 

Zbornik mora biti natisnjen oz. objavljen na spletu najkasneje do 1. oktobra 2013 
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– Priprave na Občni zbor 

o priprava gradiva za spremembo statuta (člani IO) 

o priprava gradiva za spremembo pravilnika (Komisija za podeljevanje Valvasorjevih nagrad in 
priznanj) 

priprava liste kandidatov za novo komisijo, ki jih opremimo s krajšimi predstavitvami kandidatov.  
 
 

Sklep 3: IO se seznanja z aktivnostmi, povezanimi z letošnjim zborovanjem SMD, ki bo 11. in 12. 
oktobra v Kranju in sprejema zadolžitve v nadaljnji organizaciji, kot so navedene v točki 3. 
 
 

 
 

Ad 4 
– Članstvu smo posredovali predloge MK o spremembah zakonodaje in prosili za mnenja in pripombe - 

do 24. 6.  

– Naslednja seja IO bo predvidoma 13. 9. v Narodnem muzeju Slovenije - Metelkova, ob 8.30. Tedaj 
bo zasnovana celotna vsebina zborovanja, pogovarjali se bomo o ekskurziji v Trst, določili termine 

zadnjih regijskih izobraževanj, začrtali novoletno srečanje, ki ga letos organizira SMD, znan bo tudi 

datum zadnjega muzeoforuma. 
 

Sklep 4: Predsednica bo mnenje SMD glede zakonodaje v javni razpravi posredovala na MK do konca 
junija. 
 
 

 
Seja IO SMD je bila zaključena ob 11.45.  

 

 
 

Celje, 22. 6. 2013      Zapisala:  
Marija Počivavšek 

 

 
 


