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Linhartov trg 1 

4240 RADOVLJICA 
 

 

ZAPISNIK 18. SEJE IO SMD, 

ki je bila v petek, 25. 4. 2014, ob 8.30 v Narodnem muzeju Slovenije – 
Metelkova, Ljubljana 

 
 
Prisotni člani IO:  
mag. Mojca Jenko, mag. Darko Knez, Irena Lačen Benedičič, Elizabeta Petruša Štrukelj, Verena 
Štekar-Vidic (predsednica), dr. Marija Počivavšek (podpredsednica). 

Opravičeno odsotna: mag. Damjana Fortunat Černilogar. 

Ostali prisotni: dr. Andrej Smrekar, mag. Estera Cerar (nadzorni odbor), Dragica Trobec Zadnik 
(disciplinski organ), mag. Tita Porenta (članica Komisije za podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj). 
 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje z dne 21. 3. 2014  
2. Delo društva od zadnje seje:  

– občni zbor, 21. 3.  

– priprava na zborovanje 

– poročilo Komisije za podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj ...  
3. Delo društva do naslednje seje v juniju, predvidoma 20. 6. 

– regijska izobraževanja 2014,  

– strokovna ekskurzija v Gradec,  

– organizacija in izvedba prireditve podelitve Valvasorjevih nagrad in priznanj v 
Baročni dvorani Radovljiške graščine 

4. Razno 
 
 
Seja je bila sklepčna. Prisotni so potrdili predlagani dnevni red.  
 
 

Ad 1 
Zapisnik 17. seje z dne 21. 3. 2014 je bil posredovan članom in članom drugih organov po e-pošti dne 
1. aprila 2014. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb.  
 

Sklep 1: Zapisnik 17. seje se sprejme in objavi na spletni strani društva.  
 
 

Ad 2 
Predsednica je podala kratko poročilo o delu društva od zadnje seje do danes:  

– 21. 3. je bil v MGML redni občni zbor SMD, na katerem smo sprejeli poročilo za 2013 in program 
dela za 2014. Zapisnik je že objavljen na spletu.  

– Sklepov 14. zborovanja SMD v Kranju še nismo poslali na Ministrstvo za kulturo, zadolženi ga še 
niso dodatno utemeljili. Predsednica predlaga, da sklepe poprej pregledajo člani IO. 

– 7. 4. je bil v Narodnem muzeju na Metelkovi prvi letošnji Muzeoforum. O vizualni naraciji muzejev 
so predavali prof. Uwe Brückner, doc. dr. Kaja Širok in Uška Purg. Bilo je 90 prisotnih. 

– Komisija za podelitev Valvasorjevih odličij je zaključila z izborom kandidatov. O poteku dela 
Komisije in izboru nagrajencev je poročala članica Komisije, mag. Tita Porenta. Podeljene bodo 
ena Valvasorjeva nagrada za življenjsko delo, tri nagrade za enkratne dosežke na področju 
muzejstva, dve častni Valvasorjevi priznanji, več diplom ter Valvasorjev nagelj. 



– Za zborovanje SMD v Kočevju (10.–11. 10. 2014) sta ddr. Verena Vidrih Perko in mag. Borut 
Rovšnik pripravila izhodišča za poziv, ki je bil članom SMD po e-pošti posredovan 8. aprila 2014. 
Do 30. maja je rok za oddajo prispevkov.  

– Imenovali smo delovno skupino za oblikovanje strategije izobraževalnih vsebin SMD – od regijskih 
izobraževanj, Muzeoforumov, izobraževanj za ljubitelje itd. – ter koordinacijo z izobraževalnimi 
programi s SMS in ICOM v naslednjem dvoletnem obdobju: Verena Štekar-Vidic, ddr. Verena 
Vidrih Perko in Elizabeta Petruša Štrukelj. V juniju se omenjena delovna skupina sestane s 
predstavniki izobraževalnih vsebin SMS in ICOM (jeseni namreč načrtujemo dvoletni program). 

– Hrvaško muzejsko društvo nas je povabilo k sodelovanju na III. kongresu muzealcev Hrvaške. 
Kongres se bo odvijal oktobra letos, prav v času našega zborovanja. Poziv smo posredovali 
članstvu. Predstavnica SMD v njihovem organizacijskem odboru je dr. Marija Počivavšek. 
Vsekakor bi bilo dobro, če bi se kdo odzval s prispevkom na različne teme, ki jih bo kongres 
obravnaval. Glede na to, da nam je lani na zborovanju v Kranju njihova predsednica, ga. Milvana 
Arko Pijevac, predstavila delovanje njihove organizacije, bi bilo prav, da bi se odzvali tudi mi. 

 

Sklep 2: Poročilo Komisije za podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj se sprejme. Slavnostni 
govornik na svečanosti bo Andrej Medved.  
Sklep 3: IO imenuje skupino za pripravo pedagoškega programa SMD za leti 2015 in 2016. V njej so 
Verena Štekar-Vidic, ddr. Verena Vidrih Perko in Elizabeta Petruša Štrukelj. 
 
 

Ad 3  
Delo društva do naslednje seje, v juniju:  

– 5. 5. bo letošnje prvo regijsko izobraževanje v Kranju. Temi: Od muzeja do ekomuzeja. Muzeji 
med teorijo, mednarodnimi konvencijami in zakonodajo ter Muzejska dokumentacija, organizacija 
metapodatkovnih baz, standardi in normativi (ddr. Verena Vidrih Perko, mag. Darko Knez). 
Pripravljene imamo povzetke lanskih predavanj, ki jih bomo razdelili udeležencem in objavili na 
spletu. 

– 15. 5. novinarska konferenca v SEM (SMD, ICOM, SMS). 

– 19. 5. slovesna podelitev Valvasorjevih odličij v baročni dvorani Radovljiške občine. V teku so 
dogovori za glasbeni nastop, brošuro uredita mag. Darko Knez in mag. Tita Porenta, za diplome 
poskrbi Verena Štekar-Vidic, za celotno organizacijo kolektiv MRO, za medijsko pokritost pa 
Jelena Justin iz Gorenjskega muzeja Kranj. Slavnostni govornik bo predvidoma Andrej Medved, ki 
bo tudi prejemnik nagrade za življenjsko delo. Glede višine nagrade se bomo, tako kot lani, 
dogovorili naknadno, vsekakor bo nižja od optimalne. 

– 26. 5. bo drugi Muzeoforum, in sicer na temo Muzejsko komuniciranje, kulturna dediščina, 
management v muzejih. 

– 30. 5. rok za oddajo prispevkov za zborovanje. 

– 13. 6. bo strokovna ekskurzija v Gradec. Predsednica poziva člane IO in druge za pomoč pri 
organizaciji srečanja z direktorjem Joanneuma, g. Muhitschem, in strokovno vodenje po mestu 
(mag. Nataša Kolar, dr. Valentina Bevc Varl). 

 
 

Ad 4  
Dragica Trobec Zadnik, ki je pripravila arhiv društva za predajo Arhivu Slovenije, opozarja na 
preostalo gradivo Valvasorjevih odličij – tudi to gradivo bo prevzel ARS. Preostalo gradivo (priloge k 
vlogam) se v bodoče vračajo predlagateljem. 
Urediti in predati predsednici je potrebno tudi digitalno gradivo, ki je pretežno pri Dragici Trobec 
Zadnik in dr. Andreju Smrekarju (fotografije zborovanj), mag. Darku Knezu in Borutu Križu (stanje 
Doma muzealcev) in mag. Esteri Cerar (muzejske igre). 
Glede Doma muzealcev je že drugo leto problem tekočih stroškov doma (cca 1.500 € letno, če bo 
sprejet nepremičninski davek, občutno več). Nujno se bo potrebno čimprej opredeliti, kaj bomo naredili 
z Domom (prenova, prodaja, zamenjava). Predsednica bo preverila interes na občini Bled. 
Prejšnji teden je bila predsednica na MK, kjer so vsem trem muzejskim organizacijam predstavili 
razmišljanja ministrstva o spremembi ZVKD-1: v prihodnje naj ne bi bilo več pooblastil in muzejske 
mreže, izhodišče za financiranje javne službe bi predstavljale muzejske zbirke. Na omenjena 
razmišljanje se bo SMD odzvalo, ko bo dobilo pisna izhodišča.  
Podana je bila pobuda za vrednotenje muzejskih izobraževanj s kreditnimi točkami – osnovne 
informacije pripravi mag. Mojca Jenko, predsednica se bo nato s pobudo obrnila na MK. 
 



Sklep 4: Predloge z gradivom za Valvasorjeve nagrade je potrebno standardizirati. Po izboru Komisije 
in sprejetem zapisniku s strani IO SMD se priloge vrnejo predlagateljem. Komisija je po izboru dolžna 
predati urejeno dokumentacijo (kandidature z utemeljitvami in zapisnike sej) na sedež SMD.  
 
 
Seja IO je bila zaključena ob 11.30.  
Naslednja seja IO SMD bo predvidoma 20. junija 2014. 
 
 
 
Celje, 26. 4. 2014       Zapisala:  

dr. Marija Počivavšek 


