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SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO  

Linhartov trg 1 

4240 RADOVLJICA 
 

 

ZAPISNIK 19. SEJE IO SMD, 

ki je bila v petek, 20. 6. 2014, ob 9.00 v Narodnem muzeju Slovenije – 
Metelkova, Ljubljana 

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

Opravičeno odsotni: mag. Damjana Fortunat Černilogar, Elizabeta Petruša Štrukelj, ddr. Verena Vidrih 
Perko, mag. Borut Rovšnik. 

Ostali prisotni: dr. Andrej Smrekar, mag. Estera Cerar (nadzorni odbor), Dragica Trobec Zadnik 
(disciplinski organ), Ivan Kordiš (Pokrajinski muzej Kočevje). 
 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje IO z dne 25. 4. 2014 in 17. korespondenčne 
seje z dne 23. 4. 2014 

2. Delo društva od zadnje seje: 

– 2. Muzeoforum 

– Regijski izobraževanji (Kranj, Celje) 

– Podelitev Valvasorjevih odličij 

– Ekskurzija v Gradec 

– Urejanje društvenega arhiva 

– Drugo 
3. Delo društva do naslednje seje v septembru, predvidoma 12. 9. 2014: 

– Priprave na 15. zborovanje SMD v Kočevju 

– Dom muzealcev 

– Drugo 
4. Mnenje SMD na Izhodišča strokovne komisije ministrstva za pripravo osnutka Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine s področja muzejske 
dejavnosti in varstva nesnovne dediščine (priloga) 

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

Ad 1 
Zapisnik 18. seje z dne 25. 4. 2014 je bil posredovan članom in članom drugih organov po e-pošti dne 
12. maja 2014. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb. Prav tako so potrdili zapisnik 17. 
korespondenčne seje. 
 

Sklep 1: Zapisnik 18. seje se sprejme in objavi na spletni strani društva.  
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Ad 2 
Predsednica je podala kratko poročilo o delu društva od zadnje seje do danes:  

– 5. 5. je bilo letošnje prvo regijsko izobraževanje v Kranju (Gorenjski muzej), drugo pa 2. 6. v Celju 
(Muzej novejše zgodovine Celje). Temi: Od muzeja do ekomuzeja. Muzeji med teorijo, 
mednarodnimi konvencijami in zakonodajo (ddr. Verena Vidrih Perko) ter Muzejska 
dokumentacija, organizacija metapodatkovnih baz, standardi in normativi (mag. Darko Knez). V 
Kranju je bilo 24 udeležencev, v Celju pa 34. Povzetke lanskih predavanj smo razdelili 
udeležencem in jih objavili na spletu. 

– 15. 5. novinarska konferenca ob 18. maju – mednarodnem muzejskem dnevu (SMD, ICOM, 
SMS),  v SEM  

– 19. 5. slovesna podelitev Valvasorjevih odličij v baročni dvorani Radovljiške občine. Dogodek sta 
popestrila harmonikaš Gašper Primožič in saksofonist Blaž Trček, oba uveljavljena glasbenika in 
profesorja. Brošuro sta uredila mag. Darko Knez in mag. Tita Porenta, za tisk diplom je poskrbela 
Verena Štekar-Vidic, za celotno organizacijo kolektiv Muzejev radovljiške občine, za medijsko 
pokritost pa Jelena Justin iz Gorenjskega muzeja Kranj. Prireditev je vodil Aljaž Pogačnik, kustos 
Gornjesavskega muzeja Jesenice. Slavnostni govornik je bil Andrej Medved, tudi prejemnik 
nagrade za življenjsko delo. 
Ddr. Damir Globočnik se je z nedatiranim pismom obrnil na člane IO (predsednici in na sedež 
društva ga ni posredoval), na člane Nadzornega odbora SMD ter na ministrstvo za kulturo. V njem 
je izrazil nestrinjanje s podelitvijo Valvasorjeve nagrade Gorenjskemu muzeju; nagrado bi po 
njegovem morala prejeti avtorska ekipa. Predsednica  je prisotne spomnila na  zapisnik komisije 
za podeljevanje Valvasorjevih odličij, v katerem piše, da nagrado prejme Gorenjski muzej. Prejela 
ga ne v elektronski obliki  na dan 18. seje IO SMD, 25. 4., isti dan, ko je bilo potrebno  sprejeti 
sklep o odločitvi komisije. Namesto predsednice komisije, ddr. Verene Vidrih Perko, je tedaj 
povsem v skladu z zapisnikom o odločitvi  poročala članica komisije, mag. Tita Porenta. Zapisnik 
Komisije je verodostojen dokument in izhajajoč iz njega so se izvajale nadaljnje aktivnosti, 
povezane s podelitvijo odličij. IO SMD je v zvezi s pismom g. Globočnika zavzel stališče, da pri 
podelitvi Valvasorjevih odličij ni bilo nič spornega, ker se je upoštevalo zapisnik Komisije. IO SMD 
v izogib morebitnim zapletom v prihodnje Komisiji predlaga, da svoje odločitve – če bo le mogoče 
– sprejema soglasno. IO SMD bo s svojim stališčem seznanil ddr. Globočnika in vse prejemnike 
njegovega pisma. Priloži se tudi zapisnik Komisije. 
V izogib podobnim zapletom v bodoče IO nalaga Komisiji, da do septembrske seje pripravi 
osnutek poslovnika o delu Komisije, sprejeli ga bomo na omenjeni seji. 

– 26. 5. je bil drugi Muzeoforum, in sicer na temo Muzejsko komuniciranje, kulturna dediščina, 
management v muzejih. Prisotnih je bilo 80 udeležencev, na popoldanski delavnici pa 16. 

– 30. 5. se je iztekel rok za oddajo prispevkov za zborovanje. 

– Maja je bilo vlomljeno  skozi zadnja vrata v Dom muzealcev, a se ob tem ni zgodilo nič drugega. 
Skrbnik Svetislav Kostov je vrata dodatno zapahnil.  

– 13. 6. je bila strokovna ekskurzija v Gradec. Kot specialna vodička je odlično sodelovala 
kustodinja PoMuM, dr. Valentina Bevc Varl, sprejel nas je tudi direktor Joanneuma, dr. Wolfgang 
Muhitsch. Ekskurzije se je udeležilo 34 rednih članov, ljubiteljev in drugih. Pripomba prisotnih 
članov IO je bila, naj bo  v prihodnje večja razlika med ceno za člane in ceno za nečlane. 

– 31. 5. smo oddali prvi zahtevek za sredstva na MK za obdobje 1. 1. – 31. 5. 2014.  

– Dragica Trobec je uredila društveni arhiv. 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) – do jeseni. Mag. Estera Cerar 
(muzejske igre) je gradivo predala na seji, in sicer: mapo s sporočili za javnost in CD-jem za 
dobitnike Valvasorjevih odličij 2008 in 2009, 3 CD-je za muzejske igre 2007, 2008 in 2009, 2 CD-
ja za zborovanja 2010 in 1 CD za 2011, 1 CD s predstavitvijo Valvasorjevih nagrajencev 2008, 
blok Naročilnice 2006–2010 in eno knjižico Valvasorjevih nagrajencev 2010. 

– Skupina za pedagoški program se še  ni sestala, tudi s predsednico SMS in ICOM ni bilo 
sestanka. Prestavljeno na jesen. 

 

Sklep 2: Pri podelitvi Valvasorjevih odličij ni bilo nič spornega, ker smo izhajali iz zapisnika Komisije z 
dne 24. 4. 2014. S stališčem IO SMD se seznani ddr. Globočnika in vse prejemnike njegovega pisma. 
Priloži se tudi zapisnik Komisije. 
 
Sklep 3: Komisija za podelitev Valvasorjevih odličij do septembrske seje IO SMD pripravi osnutek 
poslovnika o delu Komisije. 
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Ad 3  
Delo društva do naslednje seje, v septembru:  

– Priprave na 15. zborovanje SMD, ki bo v Kočevju 10. in 11. 10. 2014 – na seji sodeluje Ivan 
Kordiš iz Pokrajinskega muzeja Kočevje (PMK): 

o  PMK je pripravil predlog prijavnice in programa za oba dneva – 24. 6. oboje posredujemo 
članstvu  

o Na zborovanje povabimo predsednici SMS in ICOM ter predstavnike sorodnih društev in 
novinarje – vabljeni so prvi dan oproščeni kotizacije 

o Nočitev bo možna na več lokacijah 
o Ekskurzija: Gotenica – Kočevska Reka – Koče (rojstna hiša Petra Kozlerja) – arheološka 

pešpot (v primeru lepega vremena) oz. muzejska postavitev v gradu Predgrad – Mozelj –
Spaha (kočevarski meni) 

o letos izide tudi zbornik zborovanja (uredila ga bo Ida Gnilšak, tako kot lanskega) 
o kotizacija bo enaka kot lani 
o Žal se noben od moderatorjev ni mogel udeležiti seje. Ddr. Verena Vidrih Perko je pred 

sejo predsednici po telefonu povedala, da imata s kolegom trenutno evidentirane med 
sodelujočimi le dr. Aleksandro Berberih Slana,  prof. dr. Cvetko Toth ter dr. Marjeto Mikuž 
in mag. Tanjo Roženbergar. IO SMD je bil mnenja, da je tematika dokaj zahtevna in terja 
teoretičen pristop. Predlaga, da k pripravi prispevkov povabimo še etnologinjo dr. Mojco 
Ramšak (etnologi so se pred desetletjem s to tematiko veliko ukvarjali) ter morda z nekoč 
na ministrstvu za kulturo zaposleno dr. Suzano Čurin Radovič, ki ima tudi muzealske 
izkušnje, bila je predavateljica za vladne organe in jo po besedah Dragice Trobec 
zanimajo muzeji. 

– V skladu s 4. sklepom prejšnje seje je komisija za podeljevanje Valvasorjevih odličij dolžna predati 
urejeno dokumentacijo (kandidature z utemeljitvami in zapisnike sej) – do septembrske seje na 
sedež SMD. 

– Nujno se bo potrebno čimprej opredeliti, kaj bomo naredili z Domom muzealcev (prenova, prodaja, 
zamenjava). Čakamo še na soglasje Društva slovenskih pisateljev ter na razglasitev za kulturni 
spomenik lokalnega pomena.  Predsednik komisije dr. Andrej Smrekar skliče sestanek komisije 5. 
septembra (torej pred sejo IO SMD) v MGMLj. 

 

Sklep 4: IO SMD sprejema okvirni program 15. zborovanja SMD. Prvo obvestilo (program in 
prijavnico) posredujemo članstvu 24. 6. 
Sklep 5: Kotizacija za zborovanje bo enaka kot lani.  
Sklep 6: IO SMD je prejel sporočilo ddr. Verene Vidrih Perko, da so sodelovanje na zborovanju 
obljubile dr. Aleksandra Berberih Slana, prof. dr. Cvetka Toth, dr. Marjeta Mikuž in mag. Tanja 
Roženbergar. Predlagamo, da ddr. Verena Vidrih Perko in Verena Štekar-Vidic med sodelujoče 
povabita tudi dr. Mojco Ramšak in dr. Suzano Čurin Radovič.  
 
 
 

Ad 4  
Ministrstvo za kulturo je pozvalo SMD, da poda mnenje na Izhodišča strokovne komisije ministrstva za 
pripravo osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine s 
področja muzejske dejavnosti in varstva nesnovne dediščine. Izhodišča smo posredovali članstvu v 
javno razpravo in prejeli nekaj odzivov (Galerija BJ Kostanjevica, MM Idrija, MnZC).  
ZVKD_1 se je v delu, ki se tiče nepremične kulturne dediščine, že spremenil, zdaj se na MK lotevajo 
sprememb premične kulturne dediščine. Ugotavljamo, da želi država zreducirati število spomenikov 
(razglašenih muzejskih zbirk/predmetov) in s tem v zvezi zmanjšati obseg financiranja. Ugotavljamo 
tudi, da predlagani Svet za kulturno dediščino ne more biti pravi arbiter, ki bi odločal o tem, kaj je 
lahko spomenik in kaj ne – to je lahko le pristojni kustos (zmanjševanje pristojnosti kustosa). 
Pozdravljamo pa vlogo INDOK centra, ki ga razumemo v smislu zagrebškega MDC-ja.  
MK bomo spomnili, da smo muzealci že predlagali svoj zakon in da vztrajamo, da se nadaljujejo 
aktivnosti na tem področju.  
IO predlaga tudi, da vse tri muzejske organizacije (SMD, SMS, ICOM) poleg samostojnih podajo tudi 
skupno stališče glede predlaganih sprememb. 
 

Sklep 7: Stališče SMD glede predlaganih sprememb ZVKD-1 bomo posredovali na MK.  
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Ad 5  
Na prejšnji seji je bila podana pobuda za vrednotenje muzejskih izobraževanj s kreditnimi točkami 
(KT); mag. Mojca Jenko je posredovala primer arhivske prakse. SMD bo preverilo, kakšni so pravilniki 
o vrednotenju KT na področju arhivistike in knjižničarstva, saj želimo pripraviti kriterije o točkovanju 
muzejskih izobraževanj kot prilogo k Pravilniku o napredovanju. Kako pridobiti in vzpostaviti sistem KT 
– v zvezi s tem Irena Lačen Benedičič pri mag. Nini Zupančič Pušavec, vodji sektorja za muzeje, 
arhive in knjižnice na MK, do 12. 9. pridobi čim več informacij. 
 

 
 
Seja IO je bila zaključena ob 13. uri.  
Naslednja seja IO SMD bo predvidoma 12. septembra 2014. 
 
 
 
Celje, 21. 6. 2014       Zapisala:  

dr. Marija Počivavšek  
 


