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SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO 

Linhartov trg 1 

4240 RADOVLJICA 
 

 

ZAPISNIK 14. SEJE IO SMD, 
ki je bila v petek, 13. 9. 2013, ob 8.30  

v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, Ljubljana 
 

 
Prisotni člani IO:  

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

Opravičeno odsotna: mag. Mojca Jenko, mag. Darko Knez. 

Ostali prisotni: ddr. Verena Vidrih Perko, disciplinski odbor SMD, mag. Barbara Ravnik, Narodni muzej 
Slovenije, Marija Ogrin, Gorenjski muzej Kranj, Ida Gnilšak, Muzeji radovljiške občine. 

 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje z dne 21. 6. 2013 

2. Delo društva od zadnje seje do danes 

– kratko poročilo finančnem stanju društva 

– priprave na 14. zborovanje SMD v Kranju: potrditev končnega programa zborovanja, 
dnevnega reda občnega zbora, kandidatne liste za komisijo za Valvasorjeve nagrade ..., 

obravnava predlogov popravkov Pravilnika o podeljevanu nagrad, delo za zbornik 

zborovanja (priloga) 

– drugo 

3. Delo društva do naslednje seje, predvidoma 11. 12. 2013 

– Dubrovnik, september 

– izvedba zborovanja muzealcev v Kranju, 11. in 12. oktobra 2013 

– regionalna izobraževanja (Novo mesto, Nova Gorica, Ljubljana) 

– Muzeoforum 

– ekskurzija v Trst za člane-ljubitelje 

– organizacija novoletnega srečanja SMS, ICOM, SMD 

– drugo 
4. Razno 

 

Prisotni so potrdili predlagani dnevni red. 
 

Ad 1 
Zapisnik 13. seje z dne 21. 6. 2013 je bil posredovan prisotnim po e-pošti 15. 7. 2013. Dne 2. 8. je 

bila izvedena korespondenčna seja (določitev višina letošnjih Valvasorjevih nagrad in priznanj). Na 

zapisnika prisotni niso imeli pripomb. 
 

Sklep 1: Zapisnik 13. seje IO se sprejme in objavi na spletni strani društva, prav tako se potrdi 
zapisnik 8. korespondenčne seje. 
 
 

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

– Kratko poročilo finančnem stanju društva: stanje je trenutno pozitivno (rezerva iz preteklega leta); 

rezervo bomo letos porabili za plačilo računa za izdelavo idejne zasnove za Dom muzealcev, potem 
pa predvidoma septembra sledi prvo nakazilo od MK in predvidoma novembra drugo. Odločbo 
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ministrstva o financiranju smo prejeli 19. 7., pogodba je bila podpisana 19. 8., zahtevek s polletnim 

poročilom smo oddali 23. 8. 

– V soboto, 22. junija, je bil organiziran pohod na Ojstrico in Osojnico z namenom, da spoznamo 
parcelo našega Doma na Bledu. Pohoda so se poleg ing. gozd. Jožeta Skumavca, akad. dr. Mitje 

Zupančiča in predsednice SMD udeležili le še Andrej Smrekar, Flavio Bonin, predstavnica SED Tita 
Porenta in dve ljubiteljski članici SMD. Pri ogledu doma se je pridružil tudi blejski župan Janez Fajfar. 

– Dne 1. 7. se je predsednica udeležila javne razprave o NKP in podala mnenje, ki je bilo posneto, 

nato pa je napisanega posredovala še predsednici SMS Metki Fujs, ki ga je vključila v pisno mnenje 
SMS.  

– Dne 31. 7. se je predsednica SMD skupaj s predsednico SMS udeležila sestanka pri novi direktorici 

Direktorata za kulturno dediščino, Špeli Spanžel, kjer sta želeli izvedeti za usodo Zakona o muzejih, 
ki ga je SMS (ob sodelovanju SMD) po podpori NSK in Odbora za kulturo pri DZ RS vložila na 

ministrstvo. Konkretnega odgovora kljub dolgemu in prijaznemu pogovoru nista prejeli. Mnenje naj 
bi podala od ministra imenovana strokovna skupina. 

– Pred 1. 9. je predsednica na Argo poslala poročilo o delovanju SMD v 2012. 

– Kandidatna lista za novo Komisijo za podeljevanje Valvasorjevih nagrad … je oblikovana; do roka je 
prispelo 8 kandidatur. Glede na to, da komisija šteje 7 članov, bodo na občnem zboru volitve, 

pripraviti je potrebno glasovnice. 

– Obravnavali smo predloge popravkov in dopolnitev Pravilnika o podeljevanju Valvasorjevih nagrad, 
priznanj in diplom za posebne dosežke v muzejstvu – čistopis do 20. 9. pripravi Verena Vidrih Perko. 

– Priprave na 14. zborovanje v Kranju 11. in 12. oktobra so potekale intenzivno. Oblikovan je 
podroben program, ki vključuje strokovni del zborovanja z občnim zborom ter družabni del z 

ekskurzijo. O organizacijskem in družabnem delu sta poročali Marija Ogrin in predsednica SMD, o 

strokovnem delu in zborniku sta poročali moderatorka Barbara Ravnik in urednica zbornika Ida 
Gnilšak.  

Za Občni zbor predsednica predlaga naslednji dnevni red: 
1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Ugotovitev sklepčnosti 

3. Obravnava in sprejetje popravkov in dopolnitev Pravilnika o podeljevanju Valvasorjevih 
nagrad, priznanj in diplom za posebne dosežke v muzejstvu  

4. Izvolitev nove Komisije za podeljevanje Valvasorjevih nagrad … 
5. Razno 

 

Sklep 2a: IO SMD soglaša s programom 14. zborovanja SMD v Kranju 11. in 12. oktobra 2013, 
vključno s predlogom dnevnega reda Občnega zbora. 
 

Sklep 2b: Kotizacijo za zborovanje plačajo vsi člani SMD in drugi prisotni. Kotizacije so oproščeni le 
vabljeni gostje, referenti ter moderatorki in častni člani. 
 

Sklep 2c: IO SMD pooblašča predsednico, da pozove direktorje slovenskih muzejev, naj na 
zborovanje prijavijo svoje pripravnike. SMD jim omogoča udeležbo brez plačila kotizacije.  
 

 

Ad 3 
Delo društva do naslednje seje, predvidoma 11. 12.: 

– Dubrovnik, The Best in Heritage, 19. – 22. 9.: SMD podpre udeležbo Elizabete Petruša Štrukelj, 
organizatorico Muzeoforumov, ter Staše Tome, lanskoletne nagrajenke. 

– tretji letošnji Muzeoforum bo na temo muzejskega predmeta, predvidoma 25. 11.  

– 30. 9. bo regijsko izobraževanje v Novem mestu: kontakt z Zdenkom Picljem, objava na spletu, 
poziv članstvu – Marija Počivavšek.  

– 11. in 12. 10. bo zborovanje SMD v Kranju 

– predvidoma 13. 10. bo ekskurzija v Trst za člane-ljubitelje in druge člane SMD. Prijave se bodo 
zbirale na sedežu SMD.  

– 11. 11. bo regijsko izobraževanje v Novi Gorici, decembra pa v Ljubljani 

– predvidoma 11. 12. bo novoletno srečanja SMS, ICOM, SMD (letos je organizator SMD) 

– istega dne bo 15. seja IO SMD 
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Ad 4 
– Seznanitev z odgovorom, ki ga je predsednica SMD posredovala Slovenskemu šolskemu muzeju, v 

zvezi z nameravano združitvijo z Muzejem športa. 

– Seznanitev z dopisom Občine Kočevje – zbiranje prijav za občinsko nagrado Deklica s piščalko. SMD 

nima predlogov. 

– 4. 10. bo ICOM Slovenija skupaj z Narodnim muzejem Slovenije in KulturAgendo – Inštitutom za 
muzeje, kulturne ustanove in javnost  organiziral konferenco Upravljanje muzejev v času finančne 

krize: Iskanje trajnostnih rešitev za prihodnost muzejev. Konferenci bo dodana okrogla miza, za 
sodelovanje na njej v imenu SMD zaprosimo Andreja Smrekarja. 

– Po oddaji društvenega arhiva Arhivu RS je ostalo precej gradiva; le-tega pregledajo Dragica Trobec 

Zadnik, Irena Lačen Benedičič ter po možnosti Verena Štekar Vidic in se odločijo, kam z gradivom; 
načeloma bo kot priročni arhiv ostalo pri SMD. 

– 8. 8. je umrl direktor Goriškega muzeja  in v letih 2007–2011 član disciplinskega odbora SMD Andrej 

Malnič. Žalne seje se je udeležila predsednica SMD, pogreba pa Damjana Fortunat Černilogar. 
Cenjenega muzealca in dragega kolega se bomo spominjali s spoštovanjem.  

– Mnenje o izjavi Luke Jurija, direktorja Pokrajinskega muzeja Koper: SMD izraža zaskrbljenost nad 

izjavo direktorja Pokrajinskega muzeja Koper ob slovesnosti v Rovtah dne 25. 8., na kateri so 
počastili 20 let postavitve farne plošče, 70 let domobranstva ter evropski dan spomina na žrtve vseh 

totalitarnih in avtoritarnih režimov. Njegov zapis na twitterju: "Zakaj prostestirati proti proslavi 
domobrancev? Nekaj jih je preživelo, jugo neučinkovitost pač", je v javnosti sprožil precej polemike. 

Večina članov IO SMD se je strinjala, da v zvezi s tem oblikujemo naslednje mnenje:  

»Delo v muzejih je javno in odprto, a kvalitetno je lahko le, če ni politično pristransko in 

podpihovalsko. Muzealci smo v službi javnosti, zato naj muzeji ostanejo mesto svobodnega, 

demokratičnega in kulturnega dialoga in delovanja, kjer zaposleni v svojem poslanstvu 
sodelujemo z javnostjo s ciljem raziskovanja, varovanja in življenja kulturne 

dediščine, opredmetene in neopredmetene. Naša dediščina je naša identiteta, kakršnakoli že 
je, zato jo sprejemamo z razumevanjem in strpnostjo.« 

 

Sklep 3: Z mnenjem kot stališčem SMD seznanimo direktorja PM Koper, v vednost ga pošljemo tudi 
SMS in ICOM. 
 

 
 

Seja IO SMD je bila zaključena ob 11.50.  

 
 

 
Celje, 14. 9. 2013      Zapisala:  

Marija Počivavšek 
 

 

 


