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SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO  

Linhartov trg 1 

4240 RADOVLJICA 
 

 

ZAPISNIK 22. SEJE IO SMD, 

ki je bila v četrtek, 29. 1. 2015, ob 8.30 v Narodnem muzeju Slovenije – 
Metelkova, Ljubljana 

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

Opravičeno odsotna: dr. Staša Tome. 

Ostali prisotni: mag. Estera Cerar, dr. Andrej Smrekar (nadzorni odbor). 
 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zadnjega zapisnika 
2. Delo društva od zadnje seje (Zbornik, razpis za Valvasorja (18. 1.) …) 
3. Poročilo SMD za leto 2014 
4. Potrditev Programa SMD za leti 2015 in 2016 
5. Delo društva do naslednje seje (zimske igre, organizacija Občnega zbora, …) 
6. Razno  

 
 

Ad1 
Seja IO je sklepčna, dnevni red potrjen. Na zapisnik 21. seje z dne 10. 12. 2014 (razposlan 24. 12. 
2014) in zapisnik 20. korespondenčne seje ni bilo pripomb in se potrdita. 
 

Sklep 1: Zapisnik 21. redne seje in zapisnik 20. korespondenčne seje se sprejmeta. Zapisnik redne 
seje se objavi na spletni strani društva.  
 
 

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

 V skladu s sklepom 19. seje Komisija za podeljevanje Valvasorjevih odličij na sedež društva še ni 
posredovala dokumentacije (kandidature z utemeljitvami in zapisnike sej). Predsednica društva je 
govorila s predsednico Komisije, ki bo gradivo pripravila, da ga prevzamemo v Gorenjskem muzeju. 

 Dne 10. 12. 2014 smo v MGML priredili prednovoletno srečanje skupaj s SMS in ICOM. 

 Bilo je kar nekaj aktivnosti za Dom muzealcev. Predsednica in Flavio Bonin sta bila pri županu 
Bleda Janezu Fajfarju, ki ju je seznanil z resnim interesentom za rešitev situacije. Predsednica je 
pridobila mnenje agencije K&Z in še ponudbo interesenta za najem. Tako obstajajo tri rešitve – 
dolgoročni najem, mednarodna sredstva in kompenzacija. Predsednica je zbrala izhodišča za 
razpravo, ki jo bo opravila Komisija za dom, ki bo nato podala IO-ju predlog za glasovanje 
občnega zbora, predvidoma marca letos.  

 19. 1. 2015 smo na spletni strani objavili in poslali članom razpis za Valvasorjeve nagrade, 
priznanja in diplome v letu 2014. Prijave zbiramo na sedežu društva do 13. 3. 2015. V tej zvezi je 
bila razprava o nadomestnih članih Komisije (naslednji na volilni listi), ki jih bo potrdil občni zbor. 

 Skupaj z nekaterimi drugimi društvi smo podprli poziv Slovenskega umetnostno-zgodovinskega 
društva, ki ga je na Ministrstvo za kulturo posredoval predsednik društva, dr. Andrej Smrekar, 
glede ureditve varovanja nepremične kulturne dediščine.  

 Izšel je je zbornik zborovanja SMD, ki je bilo na temo Muzejska profesionalna etika organizirano v 
Kočevju oktobra 2014. Zbornike prejmete vsi udeleženci zborovanja, ki so plačali kotizacijo, prav 
tako ga prejmejo muzejske knjižnice. Članstvo obvestimo, da bo zbornik dosegljiv pri mag. Darku 
Knezu v Narodnem muzeju Slovenije (Prešernova/Metelkova). 

 

Sklep 2: IO predlaga, da Občni zbor potrdi nadomestne člane za čas odsotnosti izvoljenih članov Komisije. 
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Ad 3 
Predsednica in računovodkinja sta za Ministrstvo za kulturo pripravili poročilo za 2014. V pregled je 
bilo posredovano članom IO po e-pošti. Nihče ni imel pripomb, zato ga predsednica posreduje na MK. 
Priloži tudi Zbornik XV. Zborovanja SMD.  
Mag. Darko Knez je v imenu inventurne komisije posredoval zapisnik, iz katerega je razvidna zaloga 
društvenih publikacij; temu je potrebno dodati še zadnji zbornik. 
 

Sklep 3: IO je potrdil poročilo SMD in posredujemo ga na Ministrstvo za kulturo. 
 
 

Ad 4  
Na spletni strani MK je objavljen Programski poziv (JP-KAM 2015–2016), ki nalaga prijavo programov 
do 6. 2. 2015, o rezultatih bomo obveščeni do 15. 4. 2015. Ker bomo občni zbor morali izvesti marca, 
bomo tedaj sprejeli program kot predlog, po odgovoru ministrstva (predvidoma aprila) pa bi po sklepu 
občnega zbora IO program prilagodil glede na dodeljena sredstva. 
SMD je pozvalo svoje člane, da se prijavijo na mednarodno udejstvovanje. Do 28. 1. 2015 je prispelo 
osem prijav. SMD bo podprl konferenco The Best in Heritage ter druge, ki vključujejo aktivno 
udeležbo. Da ne bo podvajanj, se glede sofinanciranja društvo uskladi še s SMS in ICOM. 
Program bomo prijavili na vseh štirih sklopih, kot doslej – izobraževanje, mednarodno sodelovanje, 
promocija in založništvo. 
 

Sklep 4: Glede sofinanciranja mednarodnih udeležb se predsednica uskladi še s SMS in ICOM. 
 

Sklep 5: IO je potrdil vsebine predlaganega programa, do oddaje ga predsednica in računovodkinja 
dokončno oblikujeta in z IO korespondenčno dorečeta, nato se odda. 
 
 

Ad5 
 Muzejske zimske igre bodo v Črni na Koroškem (lani so tam zaradi pomanjkanja snega odpadle), 

če bo le mogoče, v petek, 13. februarja 2015, sicer pa v prvi polovici marca. Mag. Estera Cerar bo 
govorila z direktorico Koroškega pokrajinskega muzeja, Brigito Rajšter, da oblikujeta poziv 
članstvu. Povabili bomo tudi Hrvaško muzejsko društvo. 

 Občni zbor in 23. seja IO bosta marca 2015. 

 Valvasorjeve nagrade: novinarska konferenca bo 13. maja v Ljubljani, podelitev pa 15. maja 2015 
v Radovljici. 

 

Sklep 6: V ponedeljek se povežemo s KPM, da organiziramo Muzejske zimske igre. 
 
 

Ad6 
 Prejeli smo predlog Taje Gubenšek o povezovanju strokovnih stanovskih društev.  

 Taja Gubenšek je pripravljena izvajati tudi promocijo na Radiu Evropa 05. SMD bo evidentiralo 
teme, ki bi jih lahko predstavili na tem mediju, Taji pa smo hvaležni za pobude in organizacijo. 

 Direktorica direktorata za Kulturno dediščino se nam je 7. 1. 2015 zahvalila za sodelovanje in nam 
kljub črnogledim napovedim in trenutnim zagatam zaželela (bolj) obetavno in prijazno leto 2015. 

 
 
Seja IO je bila zaključena ob 11.15.  
Naslednja seja IO SMD bo predvidoma marca 2015. 
 
 
 
Celje, 2. 2. 2015       Zapisala:  

dr. Marija Počivavšek  


