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SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO  

Linhartov trg 1 

4240 RADOVLJICA 
 

 

ZAPISNIK 26. SEJE IO SMD, 

ki je bila v petek, 18. 9. 2015, ob 9.00 v Narodnem muzeju Slovenije – 
Metelkova, Ljubljana 

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

Opravičeno odsoten: mag. Darko Knez. 

Ostali prisotni: dr. Andrej Smrekar (nadzorni odbor), Irena Marušič (pri tč. 6). 
 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje z dne 25. 6. 2015 
3. Opravljeno delo od zadnje seje: 

 Kratko poročilo o finančnem stanju društva 

 Delo za volitve za novo vodstvo SMD (rezultati prijav) 

 Oddaja društvenega arhiva (več v tč. 5) 

 Dom muzealcev 
4. Delo po programu do konca leta: 

 Regionalno izobraževanje – Dolenjska, Primorska, Ljubljana 

 Določitev participacije za mednarodno udejstvovanje  

 Muzeoforum 

 Ekskurzija Rezija 

 Konstitutivna seja novega mandata in Program SMD za leto 2016 

 Prednovoletno srečanje 
5. Poročilo o oddaji arhiva SMD v ARS  
6. Zborovanje Bistra in Občni zbor 

 Potrditev končnega programa 

 Občni zbor (potrditev predloga Dnevnega reda, predloga članov Delovnega predsedstva 
in predloga članov Volilne komisije) 

7. Razno 
 
 

Ad 1 
Seja IO je sklepčna, dnevni red potrjen.  
 
 

Ad 2 
Na zapisnik 25. seje z dne 19. junija 2015 (razposlan 9. 9. 2015, sklepi zaradi nesklepčnosti potrjeni s 
24. korespondenčno sejo) ni bilo pripomb. 
 

Sklep 1: Zapisnik 25. redne seje se sprejme in objavi na spletni strani društva.  
 
 

Ad 3 
Predsednica je podala kratko poročilo o delu društva od zadnje seje (19. 6. 2015) do danes:  

 Finančno stanje društva: poslovanje se odvija proti pozitivni bilanci na koncu leta. Od zadnje 
seje smo od ministrstva prejeli delež sredstev in izplačali Valvasorjeve nagrajence. Za 
mednarodno dejavnost – za Dubrovnik ter za tri sprejete projekte – imamo rezerviran denar. Ker 
se Elizabeta Petruša Štrukelj Konference The Best in Heritage ne more udeležiti, je stališče IO, 
da se ta denar prerazporedi na ostale tri udeležence: 450 € Slovenski šolski muzej, 350 € Mestni 
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muzej Idrija, 400 € Gornjesavski muzej Jesenice. Iz tega sklopa del denarja namenimo tudi za 
morebitne stroške ekskurzije v Rezijo, 60 €. 

 Za volitve za novo vodstvo SMD smo izvedli kandidacijski postopek. Razpis za volitve smo 
objavili na spletni strani, z njim smo seznanili tudi vse člane društva. Priložena sta bila obrazca 
Predlog kandidata in Soglasje h kandidaturi. Rok za prijave je bil 1. september, nato podaljšan 
do 17. septembra. Danes je tako evidentiranih 11 kandidatov za IO, en kandidat za predsednika, 
ena kandidatka za podpredsednico, štiri kandidatke za Nadzorni odbor in 3 kandidati za 
Disciplinski organ. Liste kandidatov bodo odprte, kar pomeni, da bo mogoče na Občnem zboru 
pred glasovanjem predlagati še kakega kandidata.  

 Na spletni strani je bil objavljen poziv za udeležbo na Zborovanju v Bistri. Prijave z nižjo 
kotizacijo so bile možne do 5. septembra, sicer prijave (z višjo kotizacijo) potekajo še do 2. 
oktobra. Doslej je prijavljenih 49 udeležencev, okrog 25 tudi za ekskurzijo.  

 Dom muzealcev: 3. julija se je pri dr. Andreju Smrekarju sestala komisija (seje sta se udeležila le 
Smrekar in Vidičeva) ter muzealci, ki so imeli predloge za rešitev Doma muzealcev. Iskali smo 
predlog za menjavo za druge počitniške kapacitete, menjava za poslovne prostore, kombinacija 
obeh, prodaja (zapisnik komisije). Dne 16. julija je poleg posredovanja članstvu sledila objava na 
spletni strani, na kateri je bila objavljena vrednost nepremičnine in podano povpraševanje po 
kupcu ali sovlagatelju v prenovo vile z dolgoročnim upraviteljstvom celotne vile. Z objavo na 
spletni strani so dobili možnost tudi vsi člani društva, da predlagajo resnega interesenta. Štirje 
interesenti so podali resnejšo namero. Z njimi se sestanemo prihodnji teden na objektu, da 
preverimo realne možnosti. Povabimo tudi dr. Bredo Čebulj Sajko. Predsednica predlaga, da 
Občnemu zboru predstavimo rezultat javne objave na spletu in predlagamo resnega kandidata, 
da se z njim v nadaljevanju pogovarjamo za rešitev vprašanja Dom. V kolikor ne uspemo, se 
povežemo z najboljšim posrednikom, ki bo za nas iskal rešitev. 

 

Sklep 2: IO se je seznanil z delom društva od zadnje seje do danes.  
 

Sklep 3: Komisija za Dom muzealcev se sestane z interesenti, ki smo jih dobili preko javne objave. 
Sedanji IO predlaga novemu IO, da imenuje Komisijo (le-ta je organ IO), ki nato z enim ali več  

interesenti nadaljuje pogovore glede Doma muzealcev. 
 

Sklep 4: Denar za mednarodno sodelovanje se med planirane interesente razdeli na naslednji način: 
450 € Slovenski šolski muzej, 350 € Mestni muzej Idrija, 400 € Gornjesavski muzej Jesenice. Iz tega 
sklopa del denarja namenimo tudi za morebitne stroške ekskurzije v Rezijo, 60 €. 
 
 

Ad 4 
Delo društva do naslednje seje: 

 28. 9. regijsko izobraževanje v Posavskem muzeju Brežice 

 9.–10. 10. zborovanje v Bistri in občni zbor 

 Konstitutivna seja novega IO SMD in organov. 

 12. 10. Muzeoforum 

 19. 10. strokovna ekskurzija v Rezijo 

 9. 11. regijsko izobraževanje v Pomorskem muzeju Sergej Mašera Piran 

 23. 11. regijsko izobraževanje v Narodnem muzeju na Metelkovi v Ljubljani 

 9. 12. (predvidoma) SMD-SMS-ICOM novoletno srečanje 

 December: Oddaja predloga programa na MK: leto 2016 je del dvoletnega programa, ki je bil na 
MK oddan decembra 2014; sedaj bo potrebno konkretizirati posamezne vsebine. 

 

Sklep 5: Strokovno eksurzijo v Rezijo, ki je prvenstveno namenjena članom–ljubiteljem, bo 
organizirala mag. Mojca Jenko v sodelovanju z Luigio Negro iz Kulturnega društva Rozajanski dum. 
 
 

Ad 5  
Dne 8. 9. 2015 smo podpisali pogodbo z ARS, ki je 26. 8. 2015 prevzel arhiv SMD iz obdobja 1999–
2009, t. j. 21 arhivskih škatel oz. 2,3 tekoče metre. Za to sta predvsem zaslužni članici društva Dragica 
Trobec in njena sodelavka Mojca Slapar. Pred tem je bilo gradivo predano leta 2010 (za obdobje 
1946–1999. Gradivo je lepo urejeno. Nadaljevanje urejanja in predajanja arhiva naj se nadaljuje tudi v 
naslednjem mandatu. 
 

Sklep 6: Vodstvo SMD priporoča novemu IO, da nadaljuje s skrbnim odbiranjem in oddajanjem arhiva 
v ARS. 
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Ad 6  
 Prisotni smo potrdili končni program zborovanja. 

 Irena Marušič iz Tehniškega muzeja Slovenije je predstavila zbornik (urednica Ida Gnilšak) s 14 
prispevki, promocijske torbice, kosilo, večerjo, prenočišče ter ekskurzijo . 

 Občni zbor bo v petek, 9. 10. 2015, od 17.30–18.30. Predlog dnevnega reda: 
- Nagovor predsednice SMD, Verene Štekar-Vidic 
- Izvolitev delovnega predsedstva (mag. Mojca Jenko), zapisnikarja (dr. Marija Počivavšek), 

verifikacijske komisije (Irena Lačen Benedičič), volilne komisije (mag. Damjana Fortunat 
Černilogar), dveh overoviteljev zapisnika 

- Ugotovitev sklepčnosti 
- Potrditev predlaganega dnevnega reda 
- Volitve v organe SMD za obdobje 2015–2019 
- Dom muzealcev 
- Razglasitev rezultatov volitev in čestitke izvoljenim 

 Za volitve na občnem zboru se pripravijo enotni volilni listi/glasovnice. Liste so odprte, kar 
pomeni, da na mestu samem lahko posamezniki še kandidirajo ob predložitvi izpolnjenih 
prijavnic. Na voljo moramo imeti prijavnice, glasovnice, skrinjico ter prezenčno listo. 

 

Sklep 7: IO SMD se je seznanil z evidentiranimi kandidati za organe društva. Za volitve pripravimo 
glasovnico. Pred samimi volitvami bo kandidatno listo mogoče dopolniti s tam predlaganimi 
kandidati. Pred volitvami se da kandidatna lista v potrditev. 

 
 

Ad 7 
 Zemaljskemu muzeju v Sarajevu smo poslali pismo podpore, ki smo ga 26. avgusta posredovali 

v vednost članstvu. 

 Majda Pungerčar je predlagala temo za naslednje regijsko izobraževanje: avtorske pravice. O 
tem je pripravljena predavati mag. Mojca Jenko, ev. v sodelovanju z dr. Miho Trampužem. 

 NSK sklicuje 21. 9. 2015 protestno sejo v veliki sejni sobi MK – SMD na pobudo mag. Mojce 
Jenko pripravi izjavo podpore protestu zoper zmanjševanje denarnih sredstev za kulturo. 

 Predsednica je prijavila sodelovanje ob 40. obletnici SED, 21. 10. 2015, in sicer prispevek o 
delovanju našega društva, sodelovanju in viziji za prihodnost. 

 Marijan Gerdej je poslal pobudo za virtualni muzej slovenstva na SMD, SMS in NM. Menimo, da 
je glede tega vprašanja kompetenten sogovornik SMS oz njena Sekcija za dokumentacijo. 

 
 
 
Seja IO je bila zaključena ob 12.15.  
 
 
 
Celje, 19. 9. 2015       Zapisala:  

dr. Marija Počivavšek  
 


