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SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO  

Linhartov trg 1 

4240 RADOVLJICA 
 

 

ZAPISNIK 24. SEJE IO SMD, 

ki je bila v petek, 24. 4. 2015, ob 8.30 v Narodnem muzeju Slovenije – 
Metelkova, Ljubljana 

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

Opravičeno odsotni: mag. Damjana Fortunat Černilogar, mag. Mojca Jenko, Elizabeta Petruša 
Štrukelj. 

Ostali prisotni: Dragica Trobec Zadnik (disciplinski organ), dr. Andrej Smrekar (nadzorni odbor). 
 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 23. seje z dne 17. 3. 2015 in 22. korespondenčne seje  
2. Delo društva od zadnje seje:  

 občni zbor  

 Muzeoforum 

 priprava na zborovanje 

 poročilo Komisije za podelitev Valvasorjevih odličij  

 regijska izobraževanja 
3. Delo društva do naslednje seje v juniju, predvidoma 19. 6. 

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

 Dom muzealcev 

 strokovna ekskurzija v Plzen 
4. Razno 

 Dopis v. d. direktorice direktorata za kulturno dediščino 
 
 

Ad1 
Seja IO je sklepčna, dnevni red potrjen. Na zapisnik 23. seje z dne 17. 3. 2015 (razposlan 25. 3. 2015) 
ni bilo pripomb. Opravili smo tudi 22. korespondenčno sejo – dr. Martina Premka smo predlagali za 
člana strokovnega sveta Goriškega muzeja. 
 

Sklep 1: Zapisnik 23. redne seje IO SMD se sprejme objavi na spletni strani društva. Prav tako se 
sprejme zapisnik 23. korespondenčne seje. 
 
 

Ad 2 
Predsednica je podala kratko poročilo o delu društva od zadnje seje (17. 3. 2015) do danes:  

 Ministrstvo za kulturo še ni posredovalo pogodb za program 2015. 

 20. 3. bil občni zbor in nato prva letošnja seja Komisije za podeljevanje Valvasorjevih odličij; prvi 
sestanek komisije je sklicala predsednica društva, da se je komisija po odstopu dotedanje 
predsednice komisije zaradi prevzema funkcije na ministrstvu za kulturo ponovno konstituirala. Za 
novega predsednika je bil izvoljen mag. Darko Knez. 

 31. 3. smo oddali računsko poročilo na Ajpes. 

 1. 4. je bilo objavljeno prvo in 23. 4. drugo obvestilo za referate na zborovanju SMD, ki bo letos v 
Bistri. Moderatorstvo so prevzeli dr. Orest Jarh, Irena Marušič in Natalija Polenec, vsi iz TMS.  

 7. 4. izveden Muzeoforum v Narodnem muzeju na Metelkovi. NEMO in svoji muzejski organizaciji 
sta predstavila David Vuillaum, 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 
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sedežu NEMO). Elizabeta Petruša Štrukelj, ki je Muzeoforum pripravila in vodila, je zadevo 
zaključila s poročilom. 

 10. 4. smo od v. d. generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino prejeli dopis o našem 
predlogu Zakona o muzejih. 

 13. 4. smo prejeli prošnjo za promoviranje konference »Comunicating the Museum«, ki bo 9.–12. 
9. v Carigradu. Temu smo se odzvali in bomo link dali na spletno stran SMD. 

 20. 4. je bilo prvo letošnje regijsko izobraževanje (za Gorenjsko); gostitelj je bil Gornjesavski 
muzej Jesenice. Predavatelja, mag. Borut Rovšnik in Metka Dariš, sta se skrbno pripravila in zelo 
dobro predavala. Izpeljali smo tudi delavnico. Bilo je 38 udeležencev. Zborovanje je brezplačno in 
odprto za vse, člane društva in nečlane.  

 23. 4. sta mag. Mojca Jenko in Taja Gubenšek pripravili ponudbo za ekskurzijo v Plzen, ki bo   
11.–14. junija letos s turistično agencijo Maona iz Pirana. Rednim članom in ljubiteljem smo poslali 
obvestilo in prijavnico. 

 24. 4. bo Komisija za podeljevanje Valvasorjevih odličij na današnji, 24. seji IO, podala poročilo o 
izbiri nagrajencev. Novinarska konferenca bo predvidoma 13. 5., podelitev pa 15. maja v 
Radovljici; slavnostna govornica bo dr. Vesna Vuk Godina, pozdravila bo tudi v. d. direktorice 
direktorata za kulturno dediščino na MK. Podeljene bodo ena Valvasorjeva nagrada za življenjsko 
delo, tri nagrade za enkratne dosežke na področju muzejstva, štiri častna Valvasorjeva priznanja 
ter Valvasorjev nagelj. Nagrade bomo podelili v enaki višini kot lani.  

 

Sklep 2: Poročilo Komisije za podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj se sprejme. Slavnostni 
govornik na svečanosti bo dr. Vesna Vuk Godina.  
 

Sklep 3: V skladu 7. členom Pravilnika o podeljevanju Valvasorjevih nagrad, priznanj in diplom z dne 
11. 10. 2013 IO SMD določa, da se v letu 2015 dobitnikom izplačajo denarne nagrade v višini 55 % od 
optimalnega zneska, kar pomeni 2.564,00 € bruto za nagrado za življenjsko delo in po 854,00 € za 
vsako od treh nagrad za izjemen dosežek v preteklem letu. 
 
 

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

 12. 5. izid knjižice Valvasorjevih nagrajencev 

 13. 5. novinarska konferenca ob mednarodnem dnevu muzejev v NMS – Metelkova  

 15. 5. podelitev Valvasorjevih odličij v Baročni dvorani radovljiške graščine 

 18. 5. ICOM-ova delavnica muzejske etike, ki jo bo vodila Eva Maehre Lauritzen (NOR) 

 5. 6. rok za oddajo prispevkov za zborovanje 

 Po občnem zboru se je sestala komisija za Dom muzealcev. Dorekli so nadaljnje postopke, v 
kratkem bo opravljena cenitev Doma.  

 11.–14. 6. strokovna ekskurzija v Plzen v organizaciji Maone 

 15. 6. drugo regijsko izobraževanje v PM Celje 

 22. 6. prvo obvestilo o programu zborovanja  
 
 

Ad 4  
V. d. generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino nam je poslala dopis, na katerem nas 
seznanja, da so na direktoratu proučili naš predlog Zakona o muzejih ter ugotovili, da korenito posega 
v ZVKD-1, po drugi strani pa ZVKD-1 del teh predlogov že upošteva. Stališče Ministrstva za kulturo je, 
da je priprava Zakona o muzejih možna le ob vzporedni pripravi ZVKD. Proučujejo možnost, da se 
ZVKD-1 dopolni s poglavji o varstvu premične kulturne dediščine. 

Za naslednjo sejo IO bomo pripravili protokol za naslednje volitve v organe društva. Člani IO 
pregledamo statut, zlasti opredelitev funkcije predsednika, podpredsednika, ev. uvedba 
tajnika/blagajnika. 

Irena Lačen Benedičič je pridobila informacije o članskih izkaznicah sorodnih društev, zato smo 
razpravljali o možnosti uvedbe napisa Press na nove članske izkaznice SMD. Zaključke o tem bomo 
sprejeli na naslednji seji. 
 
 
Seja IO je bila zaključena ob 11.45.  
Naslednja seja IO SMD bo predvidoma 19. junija 2015. 
 
 
Celje, 2. 5. 2015       Zapisala:  

dr. Marija Počivavšek  


