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SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO  

Linhartov trg 1 

4240 RADOVLJICA 
 

 

ZAPISNIK 21. SEJE IO SMD, 

ki je bila v sredo, 10. 12. 2014, ob 8.30 v MGML – Mestnem muzeju 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. 

Ostali prisotni: Dragica Trobec Zadnik (disciplinski organ). 
 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  
2. Potrditev zadnjega zapisnika z dne 12. 9. 2014 
3. Pregled aktivnosti in tekočega poslovanja od zadnje seje 
4. Priprava programa za poziv ministrstva za leto 2015 in morda še 2016 (obrazci v času vabila 

še niso na voljo, evidentirali bomo vsebine, določili izvajalce) 
5. Dom muzealcev (aktivnosti komisije) 
6. Razno  

 Kulturniška zbornica  

 KOKS 

 Dopis namestnika direktorja Dolenjskega muzeja, Boruta Križa (Priloga) 
 
 

Ad1 
Seja IO je sklepčna, dnevni red potrjen 
 
 

Ad 2 
Zapisnik 20. seje z dne 12. 9. 2014 je bil z vabilom na sejo, zapisnikoma 18. in 19. korespondenčne 
seje in dopisom Dolenjskega muzeja posredovan članom IO in članom drugih organov SMD po e-pošti 
dne 28. 11. 2014. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb.  
 

Sklep 1: Zapisnik 20. seje se sprejme in objavi na spletni strani društva.  
 
 

Ad 3 
Predsednica je podala kratko poročilo o delu društva od zadnje seje do danes:  

 V skladu s sklepom prejšnje seje Komisija za podeljevanje Valvasorjevih odličij na sedež društva 
še ni posredovala urejene dokumentacije (kandidature z utemeljitvami in zapisnike sej).  

 Konference The Best in Heritage v  Dubrovniku se ni udeležil noben član društva; predsednica je 
pozvala direktorje lanskoletnih nagrajencev, a se ni nihče odzval. Elizabeta P. Štrukelj je svojo 
neudeležbo utemeljila že na prejšnji seji. 

 8. 10. sta se II. Kongresa Hrvaškega muzejskega društva v Opatiji udeležili predsednica Verena 
Štekar-Vidic in članica IO SMD Irena Lačen Benedičič, obe s kratkima prispevkoma. Predsednica 
je predstavila razvoj in delovanje SMD, Benedičičeva pa sodelovanje in povezovanje gorenjskih 
muzejev. Vse dni kongresa, od 8. do 11. 10. je bila na kongresu prisotna tudi mag. Marjetka 
Balkovec Debevec, ki je o tem napisala poročilo. Imela je referat Šolska obleka skozi čas – 
etnološki pogledi na muzejske razstave, SMD ji je plačal del stroškov. 

 10. in 11. 10. je bilo 15. zborovanje SMD v Kočevju na temo Muzejska profesionalna etika. Bilo je 
okoli 80 udeležencev. Posvet sta vodila ddr. Verena Vidrih Perko in mag. Borut Rovšnik. Pohvaliti 
velja dobro organizacijo Pokrajinskega muzeja Kočevje. Vsi vabljeni in aktivno udeleženi so bili 
oproščeni kotizacije. Ekskurzija drugi dan nas je vodila v Gotenico, Kočevsko Reko, Koče (rojstna 
hiša Petra Kozlerja). Zgodovino Kočevarjev nam je dan prej predstavil prof. dr. Mitja Ferenc. 
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 17.–20. 10. je ddr. Verena Vidrih Perko vodila ekskurzijo za ljubiteljske člane v južno Italijo. 
Poročilo bo posredovala mag. Mojca Jenko. 

 Regijska izobraževanja: 10. 11. je bilo za muzejske delavce Primorske (Obala in Posočje ter 
Idrijsko in Cerkljansko) v Goriškem muzeju regijsko izobraževanje, 8. 12. pa e bilo v SEM zadnje 
letošnje regijsko izobraževanje, Uvodoma je prisotne pozdravila direktorica dr. Bojana Rogelj 
Škafar. Po izobraževanju je podjetje Pegaz d.o.o. iz Ljubljane predstavilo digitalne vodiče. 

 1. 12. je v soorganizaciji Muzeja slovenske policije v Tacnu potekal Muzeoforum  Etika v muzejih, 
ravnanje z ostanki živih organizmov, ki je bil zelo uspešen. Bilo je okoli 60 udeležencev, odlični 
predavatelji. Poročilo je objavljeno na spletu. 

 Poteka delo na zborniku zborovanja SMD, urednica Ida Gnilšak. 

 Izšla je knjiga Muzeologija in arheologija za javnost / Muzej Krasa ddr. Verene Vidrih Perko, ki jo 
je finančno podprlo tudi SMD. Knjiga je na 30. slovenskem knjižnem sejmu prejela nagrado 
najlepša slovenska knjiga v kategoriji znanstvena in stvarna literatura. Avtorica je društvu podarila 
dva izvoda. 

 

Sklep 2: Komisija za podeljevanje Valvasorjevih odličij posreduje na sedež društva manjkajoča 
gradiva, odslej naprej pa sproti. Prav tako naj Komisija pripravi tudi poslovnik o svojem delu. 
 

Sklep 3: Na regijskih izobraževanjih (če ni prisotna predsednica društva) navzoče v imenu SMD 
pozdravi tam navzoči član IO SMD. 
 
 

Ad 4  
Priprava programa 2015 in delo društva do naslednje seje, predvidoma konec januarja:  

 Organizacija novoletnega srečanja SMS, ICOM, SMD v MGML 10. 12. 2014 ob 13. uri 

 Izid zbornika zborovanja z 10 obsežnimi prispevki 

 Priprava poročila za 2014 in programa za 2015 (in 2016): Muzeoforumi, Regijska izobraževanja, 
XVI. zborovanje – Ljubljana, tudi zbornik (predlog teme: Tehniška dediščina), Ekskurzija za člane 
(večdnevna) in ljubitelje (enodnevna), Valvasorjeve nagrade 

 Objava razpisa za Valvasorjeve nagrade, priznanja …(Komisija) 

 Inventura (publikacije, Dom muzealcev): v komisijo imenujemo mag. Darka Kneza, Ireno Lačen 
Benedičič in mag. Mojco Jenko 

 

Sklep 4: Imenovana inventurna komisija v sestavi: mag. Darko Knez, Irene Lačen Benedičič in mag. 
Mojca Jenko. 
 
 

Ad5 
Dom muzealcev 

 26. 11. sestanek pri županu Bleda: predsednica in Flavio Bonin 

 sestanek z agencijo K&Z glede Doma: predsednica 

 do občnega zbora se izrečemo za eno od opcij: obnovo v lastni režiji (problem: nezmnožnost 
pridobitve EU sredstev), zamenjavo za apartma/je ali dolgoročni najem. 

 
 

Ad6 
 30. 10. prejeli dopis namestnika direktorja Dolenjskega muzeja, Boruta Križa (Priloga); 

predsednica v soglasju s člani IO pripravi odgovor 

 13. 11. seja Kulturniške zbornice, udeležila se je je predsednica in prosila za posredovanje 
programa zbornice 

 27. 11. seja KOKS, udeležila se je je mag. Mojca Jenko. Opozorimo jih, da nas črtajo s seznama, 
saj nismo člani. 

 Vrednotenje muzejskih izobraževanj s kreditnimi točkami: o tem smo govorili že na 19. seji; to bo 
aktualno, ko dobimo predlog zakona o kulturni dediščini – predlagamo SMS, da to izpelje. 

 
 
Seja IO je bila zaključena ob 10.45.  
Naslednja seja IO SMD bo konec januarja 2015. 
 
 
 
Celje, 12. 12. 2014       Zapisala:  

dr. Marija Počivavšek  


