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SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO 

Linhartov trg 1 

4240 RADOVLJICA 
 

 

ZAPISNIK REDNEGA OBČNEGA ZBORA SMD, 

ki je bil v petek, 21. 3. 2014, ob 13. uri v MGML – Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka ulica 15, Ljubljana 

 
 
Dnevni red: 

1. Dobrodošlica gostitelja in pozdrav predsednice SMD 
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev  
3. Ugotovitev sklepčnosti 
4. Potrditev dnevnega reda 
5. Predstavitev in obravnava poročila o delu in finančnega poročila SMD za leto 2013, inventurno 

poročilo 
6. Predstavitev poročila Nadzornega odbora SMD 
7. Potrditev poročila o delu in finančnega poročila SMD za leto 2013 
8. Obravnava in potrditev programa dela in finančnega načrta za leto 2014 
9. Dom muzealcev na Bledu 
10. Razno  

 
 
Redni občni zbor smo pričeli ob 13. uri, a zaradi nesklepčnosti se je po določilu statuta društva občni 
zbor uradno pričel s 15-minutnim zamikom.  
Prisotni so sprejeli in potrdili predlagani dnevni red.  
 
 

Ad 1 
Predstavnica gostitelja, namestnica direktorja MGML, Irena Veselko, je pozdravila občni zbor in 
opravičila odsotnost direktorja, Blaža Peršina. Predsednica SMD Verena Štekar-Vidic je po pozdravu 
predlagala sledeče organe občnega zbora:  

– delovno predsedstvo: Elizabeta Petruša Štrukelj (predsednica), mag. Damjana Fortunat 
Černilogar, Jože Šerbec (člana) 

– verifikacijska komisija: mag. Estera Cerar, mag. Nataša Kolar, Leon Gregorčič 

– zapisnikarica: dr. Marijo Počivavšek  

– overovatelja zapisnika: Vesna Jerbič Perko, Borut Križ. 
 
 

Ad 2 
Občni zbor je soglasno izvolil predlagano vodstvo občnega zbora. 
 
 

Ad 3 
Verifikacijski odbor je ugotovil, da je prisotnih 15 članov, da je poteklo dovolj časa od sklicanega 
pričetka občnega zbora in da se lahko po določilih društvenih pravil izpelje sklepčni občni zbor. 
 
 

Ad 4 
Predsednica občnega zbora Elizabeta Petruša Štrukelj je predstavila predlagan dnevni red, ki so ga 
prisotni soglasno sprejeli. 
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Ad 5 
Predsednica SMD Verena Štekar-Vidic je predstavila letno poročilo SMD za leto 2013. Društvo šteje 
713 članov (265 rednih in 448 ljubiteljev), deluje pa na različni področjih, dejavno je tudi pri 
mednarodni dejavnosti, založništvu itd.:  
 

• Izobraževalne vsebine (trije Muzeoforumi, XIV. zborovanje SMD v Kranju, regijska 
izobraževanja (novost v letu 2013), Pariz) 

• Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah (Best in Heritage, 
navezava stikov z Muzejskim društvom Hrvaške, KUD Rozajanski dum iz Rezije) 

• Promocijske dejavnosti (podelitev stanovskih nagrad in priznanja, spletna stran) 
• Izdajanje publikacij s področja kulturne dediščine (Zbornik zborovanja v Mariboru, 12. 

in 13. oktobra 2012/Zbornik zborovanja v Kranju, Kranj, 11., 12. oktobra. 2013, 
brošura Valvasorjeve nagrade, priznanja in diplome za leto 2012) 

• Zimske igre  na Starem vrhu v soorganizaciji Loškega muzeja, Škofja Loka 8. marca 
odpadle zaradi slabega vremena 

• Ekskurzija v  Trst za člane ljubitelje  20. oktobra 2013 
• Dom muzealcev na Bledu 
• Novoletni sprejem 12.12.2012, ki ga SMD, SMS in ICOM ob priliki Muzejskega sejma 

skupaj ob koncu leta pripravijo za svoje člane. 
• Redne in korespondenčne seje IO SMD. Sodelovanje s Kulturniško zbornico Slovenije 

(imenovanja kandidatov društva v organe slovenskih muzejev) 
 

Predsednica se je zahvalila vsem, ki so sodelovali pri realizaciji programa. 
Računovodkinja društva Darja Erman je predstavila finančno poslovanje v minulem letu: 
 

PRIHODKI 
• Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport    15.000,00 € 
• Članarina                                   10.501,90 € 
• Kotizacija za zborovanje                                     3.160,00 € 
• Strokovna ekskurzija                                      2.020,00 € 
• Kotizacija za muzejske igre                                                                 - 
• Donacija iz dohodnine                                            825,03 € 
• Obresti                                                     2,64 € 
• Drugi prihodki                                             252,00 € 

SKUPAJ                                                                   31.761,57 € 

ODHODKI 
• Splošni stroški              7.584,64 €    
• Muzeoforumi                                                                  1.823,71 €  
• Zborovanje                                                                                    2.043,74 € 
• Mednarodna dejavnost                                                               1.524,58 € 
• Valvasorjeve nagrade, priznanja                                                    7.757,52 € 
• Spletna stran                                                                              960,55  € 
• Izdajanje publikacij            2.369,71 € 
• Muzejske igre                 - 
• Dom muzealcev                                                                         8.296,30 € 
• Strokovna ekskurzija v Rim                                                      1.139,74 € 

SKUPAJ                                                                                                    34.224,59 € 
• presežek odhodkov                                                   - 2.463,02 € 

 
 

Ad 6 
Nadzorni odbor v sestavi dr. Andrej Smrekar, mag. Estera Cerar in dr. Staša Tome je spremljal tekoče 
poslovanje in pregledal poslovanje društva, ki je skladno s programom. 
Poročilo inventurne komisije (mag. Darko Knez, Irena Lačen Benedičič, mag. Damjana Fortunat 
Černilogar) je predstavila predsednica Verena Štekar-Vidic. Komisija je popisala zaloge publikacij ter 
opremo kuhinje v Domu muzealcev. 
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Ad 7 
Občni zbor je potrdil predstavljena poročila – delovno in finančno poročilo – ter se seznanil s 
poročiloma nadzornega odbora in inventurne komisije. 
 

Sklep 1: Občni zbor soglasno sprejema poročilo o delu in finančno poročilo SMD za leto 2013.  
 
 

Ad 8 
Predsednica SMD je predstavila program dela društva v letu 2014: 
 

• Izobraževalne vsebine (trije Muzeoforumi –  (7.) april, maj, november, XV. zborovanje 
SMD 10. in 11. oktobra v Kočevju, regijska izobraževanja (začnemo 5. maja v Kranju), 
strokovna ekskurzija za redne člane v Gradec aprila) 

• Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah (The Best in Heritage 
septembra, 3. kongres HMD 8.-11.okt., seznanitev z organiziranjem avstrijskih  muzejev 
na ekskurziji v Gradcu aprila) 

• Promocijske dejavnosti (podelitev stanovskih nagrad in priznanj 19. maja v Baročni 
dvorani Radovljiške graščine, spletna stran) 

• Izdajanje publikacij s področja kulturne dediščine (Muzejska knjižnica  9,  Zbornik   XV. 
zborovanja SMD,  brošura Valvasorjeve nagrade in priznanja za leto 2013) 

• Zimske igre  v Črni na Koroškem v organizaciji Koroškega pokrajinskega muzeja 3. marca  
• Ekskurzija v  južno Italijo za člane ljubitelje in druge oktobra s strokovnim vodenjem ddr. 

Verene Vidrih Perko  
• Dom muzealcev na Bledu  

 
Računovodkinja je v skladu s programom dela predstavila finančni načrt SMD: 
 

A. PRIHODKI                                     
• Prihodki od članarin                                  10.500,00 €  
• Prihodki od kotizacij              3.000,00 € 
• Dotacije javnih sredstev          12.400,00 € 

1. organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin  

  (Muzeoforumi, zborovanje SMD, regijsko izobraževanje, Gradec)      3.300,00 € 

2. mednarodna dejavnost (The Best in Heritage, zamejstvo,  

   druga društva, medn. simpozij)                500,00 € 

3. promocijske dejavnosti (Valvasorjeve nagrade,…, spletna stran)     7.000,00 € 

4. izdajanje publikacij (zbornik zborovanja)                                      1.600,00 € 
• Ekskurziji (Gradec, J. Italija)                                              13.000.00 € 
• Ostali prihodki (proračun – dohodnina)         820,00 € 
• Prodaja lesa                                                   10.812,89 € 
• PRIHODKI SKUPAJ                   50.532,89 € 

B. ODHODKI                                    
• Izvedba programa v javnem interesu    15.525,00 € 

1. organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin  

  (Muzeoforumi, zborovanje SMD, regijsko izobraževanje, Gradec)    4.125,00 € 

2. mednarodna dejavnost (The Best in Heritage, zamejstvo,  

druga društva, medn. simpozij)                625,00 € 

3. promocijske dejavnosti (Valvasorjeve nagrade,…, spletna stran)      8.775,00 € 

4. izdajanje publikacij (zbornik zborovanja)                  2.000,00 € 

5. Izvedba muzejskih iger, piknik na Bledu         300,00 € 
•  Počitniški dom Bled                        3.090,00 € 
•  Ekskurziji  (Gradec, J. Italija)                                            13.000,00 €          
•  Splošni materialni stroški poslovanja               7.207,00 € 
•  Posek lesa                    5.439,83 €                    
• ODHODKI SKUPAJ                 44.261,83 € 
•  RAZLIKA                                          + 6.271,06 €   
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Predsednica se je vsem članom izvršnega odbora ter ostalim sodelavcem zahvalila za sodelovanje, 
Dragica Trobec Zadnik pa je pohvalila vsebinski in finančni program društva ter delo predsednice in 
računovodkinje. 
 

Sklep 2: Občni zbor sprejema program dela in finančni načrt SMD za leto 2014. 
 
 

Ad 9 
Občina Bled bi naj v kratkem objekt razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena (ZVKD Kranj 
čaka na soglasje Društva pisateljev). Izdelan je bil idejni projekt prenove, novih programov in nadaljnje 
uporabe. Zasnovan je bil v smislu sodelovanja z ostalimi sorodnimi dediščinskimi društvi (Dediščinski 
center), a, kot je opozoril dr. Smrekar, je SMD finančno prešibko, da bi lahko kandidiralo za evropska 
sredstva, tudi potencialni partnerji nimajo investicijskih sredstev. Zato se bo kmalu (v roku dveh let) 
potrebno odločiti, kaj je realno, da Dom ne propade. Po žledu bo potrebno očistiti gozd, Zavod za 
turizem Bled bo očistil pot na Malo oz. Veliko Osojnico. Jože Šlibar, ki ima podjetje za gorsko 
vodništvo in višinska dela, je ponudil svojo pomoč pri čiščenju v strmini. Dragica Trobec Zadnik je 
poudarila pomen sodelovanja z občino Bled in LTO.  
 

Sklep 3: Pooblastimo komisijo za Dom muzealcev, da nadaljuje začeto delo na tem področju. 
Komisijo tudi pooblastimo, da do naslednjega občnega zbora pripravi predloge, v katero smer razvijati 
prizadevanja v zvezi z Domom. 
 
 

Ad 10 
Predsednica je članstvo seznanila s postopkom predaje arhivskega gradiva SMD (1999–2009) Arhivu 
Slovenije. 
Odprla je tudi vprašanje nove članske kartice – z dodanim napisom PRESS, kar bi članom omogočilo 
prost vstop tudi v zasebne muzeje. V zvezi s tem nismo sprejeli nobenega zaključka. 
Predsednica je izpostavila problematiko članstva, zlasti to, kako pritegniti mlade v članske vrste; 
možna je popularizacija društva na regijskih izobraževanjih. (Potencialne) člane je pozvala k vključitvi 
v delovanje društva na različnih področjih.  
Prisotni so izrazili pripombo na neprimeren termin občnega zbora; v bodoče naj se občni zbor skliče 
od ponedeljka do četrtka in v zgodnejšem času. 
Predsedujoča občnemu zboru SMD Elizabeta Petruša Štrukelj je pohvalila zavzetost predsednice, 
računovodkinje, izvršnega odbora in celotnega društva ter spodbudila članstvo k sodelovanju in 
zaključila občni zbor. 

 
 
Občni zbor SMD je bil zaključen ob 15.15.  

 
 
 
 
 

Celje, 25. 3. 2014 
 
 
 
 
 

Overovatelja:       Zapisala: 
 
Vesna Jerbič Perko      dr. Marija Počivavšek  
 
 
Borut Križ  


