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SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO  

Linhartov trg 1 

4240 RADOVLJICA 
 

 

ZAPISNIK 23. SEJE IO SMD, 

ki je bila v torek, 17. 3. 2015, ob 8.30 v Narodnem muzeju Slovenije – 
Metelkova, Ljubljana 

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

Opravičeno odsotni: mag. Damjana Fortunat Černilogar, mag. Mojca Jenko. 

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

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje (22.) seje z dne 29. 1. 2015. 
2. Delo društva od zadnje seje 
3. Delo društva do naslednje seje (predvidoma 24. 4. 2015) 
4. Pregled gradiva za občni zbor, evidentiranje delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, 

overovateljev zapisnika, zapisnikarja  
5. Poročilo Komisije za Dom muzealcev in sklep o nadaljnjih postopkih reševanja problematike 
6. Razno 

 
 

Ad1 
Seja IO je sklepčna, dnevni red potrjen. Na zapisnik 22. seje z dne 29.1.2015 (razposlan 4. 2. 2014) ni 
bilo pripomb. 
 

Sklep 1: Zapisnik 22. redne seje. Zapisnik redne seje se objavi na spletni strani društva.  
 
 

Ad 2 
Predsednica je podala kratko poročilo o delu društva od zadnje seje (29. 1. 2015) do danes:  

 29. 1. smo na MK oddali poročilo SMD za 2014 

  6. 2. smo na MK oddali program za 2015 

 19.2. smo od MK prejeli obvestilo o predlogu strokovne komisije za državno sofinanciranje 
programa 

 13. 2. Koroški pokrajinski muzej se je zelo potrudil z organizacijo zimskih iger v Črni na Koroškem, 
zlasti velja zahvala direktorici Brigiti Rajšter. A bilo je  malo prijavljenih. Postavlja se vprašanje 
smiselnosti nadaljnjih organiziranj zimskih iger.  

 Predsednica Komisije za podeljevanje Valvasorjevih odličij, ddr. Verena Vidrih Perko, je dne 19. 2. 
2015 posredovala odstopno izjavo. Njen dopis razumemo kot odstop od funkcije predsednice in 
članice komisije, saj v novi vlogi direktorice Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva RS za 
kulturo tega dela ne bo mogla več opravljati. Na sedež SMD je posredovala tudi arhiv komisije za 
leto 2014. 

 6. 3. se je sestala Komisija za Dom muzealcev in razpravljala o nadaljnji usodi doma.  

 13. 3. se je iztekel rok prijave kandidatov za Valvasorjeva odličja. Prispelo je 21 prijav. Komisijo, ki 
je ostala brez predsednice, v petek, 20. 3. 2015, po občnem zboru skliče na sestanku v MGML 
predsednica društva. Če bo občni zbor potrdil dopolnitev pravilnika, se bosta sestanka udeležili 
tudi nadomestni članici, Milena Koren Božiček in dr. Marjeta Mikuž, ki sta načeloma na 
sodelovanje že dali soglasje. Na prvi letošnji seji komisije bodo izvolili novega 
predsednika/predsednico in nadaljevali sejo. 

 13. 3. je direktorica direktorata ddr. Verena Vidrih Perko nastopila na Radiu Europa 05 na pobudo 
in povabilo Taje Gubenšek. 
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Sklep 2: IO sprejema odstop ddr. Verene Vidrih Perko od članstva v Komisiji za podeljevanje 
Valvasorjevih odličij.  
 

Sklep 3: Predsednica SMD skliče Komisijo za podeljevanje Valvasorjevih odličij, da ta izvoli novega 
predsednika/predsednico. 
 
 

Ad 3 
Delo društva do naslednje seje, predvidoma 24.aprila: 

 20. 3. občni zbor in nato prva letošnja seja Komisije za podeljevanje Valvasorjevih odličij; prvi 
sestanek komisije skliče predsednica društva, da se komisija ponovno konstituira. 

 23. 3. bi morali objaviti prvo obvestilo za referate na zborovanju, a nimamo še moderatorjev – 
obrnemo se na Tehniški muzej Slovenije. 

 31. 3. oddaja računskega poročila na Ajpes. 

 7. 4. Muzeoforum v Narodnem muzeju na Metelkovi, od 10. do 14. ure. Gosta bosta David 
Vuillaume, novi predsednik NEMO – The Network of European Museum Organisations in glavni 
sekretar Švicarskega muzejskega združenja iz Züricha ter Julia Pagel, glavna sekretarka NEMO, 
ki deluje v okviru Nemškega muzejskega združenja v Berlinu (na sedežu NEMO). 

 15. 4. Zborovanje - priprava prispevkov. 

 20. 4. Predvideno je  prvo letošnje regijsko izobraževanje – Gorenjska. Marija govori z direktorji 
gostiteljskih muzejev, ki potrdijo termine po predlogu. Predsednica je govorila z mag. Borutom 
Rovšnikom, ki je pripravljen sodelovati, ddr. Perkova je namreč sporočila, da v 2015 ne bo mogla 
sodelovati. 

 24. 4. Komisija za podeljevanje Valvasorjevih odličij na 24. seji IO poda poročilo o izbiri 
nagrajencev. Podelitev bo 15. maja (petek), novinarska konferenca morda 13. 5.  

 Mojca Jenko bo pripravila ponudbo za ekskurzijo v Plzen, ki je predvidena za junij letos. 
 

Sklep 4: Predsednica govori z direktorico TMS glede moderatorjev za zborovanje, podpredsednica 
uskladi termine regijskih izobraževanj. 
 
 

Ad 4  
Predsednica je predstavila gradivo za občni zbor, vsebinsko in finančno poročilo, poročilo inventurne 
komisije, vsebinski in finančni program. Sprejeli smo zaključke glede programa, zlasti sredstev za 
mednarodno sodelovanje in za financiranje ekskurzij. Poročila nadzornega odbora še ni.  

IO priporoča Komisiji za podeljevanje Valvasorjevih odličij, da pripravi poslovnik delovanja komisije. 
Ker IO tudi ugotavlja, da bo potrebno nadomestiti dva člana Komisije za podeljevanje Valvasorjevih 
odličij, ddr. Verene Vidrih Perko in Zdenka Piclja, ki je na daljši bolniški, ju bomo potrdili na občnem 
zboru. Predsednica je pripravila  predlog dopolnila Pravilnika o podeljevanju odličij, ki bo tudi v bodoče 
omogočal reševanje tovrstnih situacij. Doda se nov, 11. člen: 

Članu Komisije preneha članstvo po enakem postopku, kot je bil izvoljen: če sam odstopi z 
odstopno izjavo, na predlog IO SMD zaradi neaktivnosti, zaradi bolezenske nezmožnosti 
delovanja, ki traja več kot eno leto ali zaradi smrti. Tedaj občni zbor na njegovo mesto imenuje 
kandidata, ki se je na volitvah za komisijo v mandatu uvrstil naslednji za izvoljenimi, oz. se 
izvedejo nadomestne volitve.  

IO SMD se je seznanil s pismom Jožeta Dežmana, v katerem poziva IO SMD, naj se mu omogoči 
vpogled v arhiv komisije za leto 2014, ker dvomi o korektnih postopkih. IO meni, da je edino 
merodajno poročilo komisije, ki je bilo posredovano IO-ju na aprilski seji 2014 in ki ga je IO sprejel ter 
se pri podelitvi po njem ravnal. Jožetu Dežmanu lahko posredujemo le to poročilo. 
 

Sklep 5: IO se je seznanil z gradivom za občni zbor, ga sprejel ter ga daje v potrditev občnemu zboru. 
 

Sklep 6: IO predlaga Občnemu zboru, da sprejme dopolnitev Pravilnika za podeljevanje Valvasorjevih 
odličij z zgoraj navedenim 11. členom. 
 
 

Ad 5  
Dne 6. 3. 2015 se je sestala Komisija za Dom muzealcev in razpravljala o nadaljnji usodi doma. 
Predsednik komisije je podal poročilo. Dom je zaprt, a postaja vedno večje breme. Komisija je mnenja, 
da SMD samo ni sposobno zastavit in izpeljat investicije v obnovo (je pa obnova in razširitev objekta 
umeščena v prostorski načrt občine). Rešitev je, da posest zamenjamo za adekvatno drugo posest. 
Komisija je od IO pooblaščena, da prouči vse variante za zamenjavo (samo počitniške kapacitete ali 
počitniške kapacitete + poslovni prostor). Nato se je odvila razprava, v kateri smo člani IO soglašali z 
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mnenjem komisije, da gremo v zamenjavo nepremičnine in da moramo ohraniti možnost 
počitnikovanja slovenskih muzealcev. 
Predsednica gradivo variant reševanja problematike Doma muzealcev posreduje tudi članom IO SMD. 
 

Sklep 7: IO SMD predlaga Občnemu zboru sklep, da komisija do naslednjega občnega zbora v 
oktobru 2015 pripravi končno rešitev zadeve Dom muzealcev v smislu zamenjave nepremičnine za 
nepremičnino ali nepremičnine.  
 
 

Ad6 
 
Na predsednico se je pisno obrnilo Arhivsko društvo Slovenije, v katerem nas prosijo, če lahko članom 
ADS omogočimo prost vstop (oz. popust) v slovenske muzeje. Ker tudi članom SMD ni avtomatično 
zagotovljen prost vstop v slovenske muzeje (dobiti smo morali soglasje od vsakega posebej), jim 
bomo odgovorili v smislu, da se naj ADS obrne na vsak muzej posebej. 
 

Sklep 8: ADS bomo na njihov dopis odgovorili, da SMD kot društvo posameznikov nima možnosti, da 
bi prost vstop v muzeje omogočalo tudi drugim društvom, ter jih napotili na to, da  soglasja sami 
pridobijo od vsakega muzeja posebej. 
 
 
Seja IO je bila zaključena ob 11.45.  
Naslednja seja IO SMD bo predvidoma 24. aprila 2015. 
 
 
 
Celje, 19. 3. 2015       Zapisala:  

dr. Marija Počivavšek  
 


