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SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO  

Linhartov trg 1 

4240 RADOVLJICA 
 

 

 

ZAPISNIK REDNEGA OBČNEGA ZBORA SMD, 

ki je bil v petek, 9. 10. 2015, ob 17. uri v Bistri – Tehniški muzej Slovenije  
 

 
Redni občni zbor Slovenskega muzejskega društva je bil v petek, 9. oktobra 2015, v sklopu XVI. 
zborovanja SMD v Bistri, v prostorih Tehniškega muzeja Slovenije, z začetkom ob 17. uri. 
 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in overoviteljev zapisnika  
2. Ugotovitev sklepčnosti 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
4. Volitve v organe SMD za obdobje 2015–2019 
5. Dom slovenskih muzealcev na Bledu  
6. Razno 
 
 

Ad 1 
 
Predsednica SMD Verena Štekar-Vidic je pozdravila prisotne ter predlagala delovno predsedstvo in 
druge organe občnega zbora v sestavi:  
- mag. Mojca Jenko – predsednica,  
- dr. Andrej Smrekar in Natalija Polenec – člana, 
- Irena Lačen Benedičič in dr. Karla Oder – verifikacijska komisija, 
- mag. Damjana Fortunat Černilogar, Ivana Leskovec, Ida Gnilšak – volilna komisija, 
- dr. Marija Počivavšek – zapisnikarica, 
- Irena Marušič in Dragica Trobec Zadnik – overoviteljici zapisnika. 
Izvoljeni člani so prevzeli svoje dolžnosti, predsednica delovnega predsedstva pa je nadaljevala z 
vodenjem občnega zbora. 
 

Sklep 1: Prisotni so predlog delovnega predsedstva potrdili. 
 
 

Ad 2 
 
Verifikacijska komisija je poročala, da je na občnem zboru prisotnih 47 članov SMD. Ker je bilo 
navzočih manj kot polovico rednih članov društva, občni zbor ni bil sklepčen, zato smo v skladu s 
statutom SMD počakali 15 minut in nato začeli z delom.  
 

Sklep 2: Občni zbor je bil sklepčen ob 17.15. 
 
 

Ad 3 
 
Predsedujoča, mag. Mojca Jenko, je predlagala zgornji dnevni red. 
 

Sklep 3: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 



 2 

Ad 4 
 
Volilna lista je bila odprta, vendar na občnem zboru ni bilo dodatnih kandidatov za organe SMD.  
Kandidatna lista za organe SMD za mandatno obdobje 2015–2019 je tako bila sledeča: 
 

Kandidat za predsednika SMD: 
1. dr. Flavio Bonin, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran  

 

Kandidatka za podpredsednico SMD: 
1. ddr. Verena Vidrih Perko, Gorenjski muzej Kranj  

 

Kandidati/ke za člane/ice Izvršnega odbora SMD: 
1. Irena Lačen Benedičič, Gornjesavski muzej Jesenice   
2. dr. Marija Počivavšek, Muzej novejše zgodovine Celje  
3. Irena Marušič, Tehniški muzej Slovenije    
4. mag. Mojca Jenko, Narodna galerija    
5. Petra Stipančić, Dolenjski muzej Novo mesto   
6. Jana Babšek, Tržiški muzej     
7. Mirjana Koren, Pokrajinski muzej Maribor   
8. mag. Marjana Žibert, Gorenjski muzej Kranj   
9. Taja J. Gubenšek, Slovenski šolski muzej   
10. Marija Ogrin, Gorenjski muzej Kranj    
11. mag. Nataša Kolar, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož  

 

Kandidatke za članice Nadzornega odbora SMD: 
1. Andreja Brancelj Bednaršek, Belokranjski muzej Metlika   
2. Verena Štekar-Vidic, Muzeji radovljiške občine    
3. Mojca Vomer Gojkovič, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož   
4. dr. Bernarda Županek, Muzej in galerije mesta Ljubljana  

 

Kandidati/tke za člane/ice Disciplinskega organa SMD  
1. Tina Novak Pucer, Pokrajinski muzej Koper     
2. Vesna Jerbič Perko, Pokrajinski muzej Kočevje    
3. Katja Praprotnik, Muzeji radovljiške občine    
4. Damijan Kljajič, Muzej Velenje   

 
Izvedeno je bilo tajno glasovanje; glasovalo je 47 rednih članov društva. Predsednica delovnega 
predsedstva je odredila 20-minutni odmor, v katerem je volilna komisija preštela glasove. Vmes je 
komisija sporočila, da je zaradi izenačenih glasov pri dveh kandidatkah (Mojca Vomer Gojkovič, dr. 
Bernarda Županek) za člane Nadzornega odbora potreben drugi krog volitev. V drugem krogu je 
glasovalo 40 članov.  
 

Po odmoru je volilna komisija podala rezultate volitev. Izvoljeno je bilo novo vodstvo SMD:  
 

Predsednik:  
dr. Flavio Bonin, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran – 43 glasov 

 

Podpredsednica:  
ddr. Verena Vidrih Perko, Gorenjski muzej Kranj – 40 glasov 

 

Članice Izvršnega odbora: 
Irena Lačen Benedičič, Gornjesavski muzej Jesenice – 40 glasov  

dr. Marija Počivavšek, Muzej novejše zgodovine Celje – 37 glasov 

Irena Marušič, Tehniški muzej Slovenije – 32 glasov 

mag. Mojca Jenko, Narodna galerija – 26 glasov 

Petra Stipančić, Dolenjski muzej Novo mesto – 19 glasov 
 

Članice Nadzornega odbora: 
Andreja Brancelj Bednaršek, Belokranjski muzej Metlika – 40 glasov  

Verena Štekar-Vidic, Muzeji radovljiške občine – 39 glasov 

dr. Bernarda Županek, Muzej in galerije mesta Ljubljana – 21 glasov 
 

Članice Disciplinskega organa: 
Tina Novak Pucer, Pokrajinski muzej Koper – 40 glasov 
Vesna Jerbič Perko, Pokrajinski muzej Kočevje – 36 glasov 
Katja Praprotnik, Muzeji radovljiške občine – 32 glasov 
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Novo izvoljeni predsednik SMD dr. Flavio Bonin se je zahvalil za zaupanje, dosedanja predsednica 
Verena Štekar-Vidic pa se je zahvalila dosedanjim članom organov SMD za njihovo delo, obenem pa 
tudi organizatorjem, ki so pripravili letošnje zborovanje SMD.  
 

Sklep 4: Izvoljeno je bilo novo vodstvo SMD za mandatno obdobje 2015–2019.  

 

 

Ad 5 
 
Dr. Andrej Smrekar, predsednik delovne Komisije za Dom muzealcev na Bledu je podal poročilo o 
opravljenem delu v letu 2015, skladno s sklepom, sprejetim na občnem zboru 20. marca 2015: 
Komisija za Dom muzealcev v okviru IO SMD do naslednjega občnega zbora v oktobru pripravi 
optimalno rešitev zadeve dom muzealcev v smislu zamenjave, prodaje ali oddaje oz. kombinacije 
omenjenih variant.  
Najprej je bila pridobljena lokacijska informacija, zatem opravljen sestanek z interesentom, ki je 
ponudil menjavo posesti za druge počitniške in poslovne prostore na različnih lokacijah, za cenitev in 
posredovanje je Komisija preverila več izvajalcev v Ljubljani, na Bledu in v Mariboru ter izbrala 
pooblaščenega cenilca, ki je junija 2015 ocenil posest na 970.000 €. V maju je društvo med člani 
izvedlo spletno anketo, da bi ugotovili prevladujoče stališče o namembnosti posesti, ki naj bi jo pridobili 
iz menjave. 16. julija 2015 smo objavili poziv članstvu na spletu in po elektronski adremi za zbiranje 
ponudb. V pozivu smo objavili vrednost nepremičnine, podano je bilo povpraševanje po kupcu ali 
sovlagatelju v prenovo z dolgoročnim upraviteljstvom celotne vile. Poziv smo zaključili 17. septembra 
2015. Štirje odzivi na poziv so bili resnejši. Komisija se je sestala s tremi interesenti na parceli, z enim 
pa ne, ker situacijo že pozna od prej. Ti trije so bili posebej povabljeni, da podajo obširnejše 
predstavitve možnosti nakupa, zamenjave ali druge rešitve, odzval se je eden. 
Komisija je na sestanku pred občnim zborom v Bistri ugotovila, da razpolaga z dvema vlogama. Prva 
ponuja možnost zamenjave Doma muzealcev s pripadajočim gozdom za druge počitniške kapacitete, 
navaja primere in staja odprta za pogajanja v tem smislu, druga ponuja stavbo v odkup s predlagano 
ceno ter ev. možnost koriščenja kapacitet po obnovi nepremičnine. Komisija se je odločila občnemu 
zboru predlagati, da v imenu društva vodi pogajanja naprej le s prvim ponudnikom; če pogajanja ne 
bodo uspešna, bomo preko javnega razpisa ali nepremičninske družbe poiskali novega sogovornika.  
Z iztekom mandata sedanjega vodstva SMD se izteka tudi mandat Komisije, ki je delovno telo IO SMD, 
zato je naloga novega vodstva, da podaljša mandat obstoječi Komisiji oz. imenuje novo, ki bo 
nadaljevala z dosedanjim delom. Predlog med člani občnega zbora je bil, da naj IO zaradi kontinuitete 
dela podaljša mandat obstoječi Komisiji. 
Predsedujoča, mag. Mojca Jenko, se je Komisiji zahvalila za opravljeno delo. 
 

Sklep 5: Občni zbor sprejema poročilo in pooblašča Komisijo, da s predlaganim (prvim) 

ponudnikom vodi pogajanja naprej. V kolikor bi bila pogajanja neuspešna, naj Komisija objavi 

ponudbo nepremičnine na trgu in izposluje najboljšo ceno. 
 

Sklep 6: Z iztekom mandata vodstva, ki je Komisijo za Dom muzealcev imenovalo, poteče tudi 

njen mandat, zato naj novo vodstvo Komisiji mandat obnovi oz. prenovi njeno sestavo. 
 
 

Ad 6 
 
a) Pod točko Razno je tekla razprava o zmanjševanju sredstev za kulturo, o dogajanjih v obeh 

celjskih muzejih in o problematiki gladovne stavke Mihe Turšiča iz KSEVT.  
V zvezi s problematiko združevanja muzejev v Celju je v. d. direktorja Muzeja novejše zgodovine 
Celje dr. Tonček Kregar na občni zbor posredoval pismo, ki je bilo predstavljeno prisotnim. Ker gre 
pri tej nameri za netransparenten način, je občni zbor soglašal, da novi predsednik SMD županu 
Mestne občine Celje pošlje pismo, v katerem ga pozove, da problematiko organizacije varovanja 
premične dediščine v Celju rešuje s sodelovanjem zaposlenih v obeh muzejih in temeljito 
pretehtano rešitev izpelje z njihovim sodelovanjem. 
 
Izoblikovala so se naslednja stališča: 

 
1. Obsojamo zmanjševanje sredstev za kulturo, kar vodi k ogrožanju in posledično k uničevanju 

slovenske kulturne dediščine in k siromašenju celotne kulturne dejavnosti v slovenskem 
prostoru. 




