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Redni obdni zbor Slovenskega muzejskega druStva je bil v petek, 21. oktobra 2016 v
prostorih Gledali5ca Tartini, z zadetkom ob 18.00 uri.

Dnevni red:

1. Pozdrav predsednika SMD
2. lzvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh

overovateljev zapisnika
3. Ugotovitev sklep6nosti
4. Potrditev dnevnega reda
5. Sprejetje Statuta SMD
6. Porodilo od delu Komisije za Dom muzealcev na Bledu in nadafinie

aktivnosti
7. Obravnava predloga Valvasorjeve komisije
8. Porodilo o opravljenem delu SMD v letu 2A16
9. lzobralevanje muzealcev
1 0. Razno

A d l

Prisotne je pozdravil predsednik SMD dr. Flavio Bonin.

A d 2

Predsednik SMD dr. Flavio Bonin je predlagal delovno predsedstvo in druge organe
obdnega zbora v sestavi:

- Verena Stekar Vidic-predsednica
- NataSa Kolar in Metka Fujs-dlanici
- lrena Maru5id in Bogdana Marinac -verifikacijska komisija
- PetraStipandic-zapisnikar
- lrena Laden Benedidid in Tina Novak Pucer-overovateljici zapisnika.
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4240 Radovljica

Redni občni zbor Slovenskegamuzejskegadruštvaje bil v petek, 21. oktobra 2016 v

zAP|sN|K REDNEGA oBčNEGAzBoRA smo,
ki je bil v petek, 21. oktobra2016, ob 18.00 uri v Piranu-GledališčeTartini

prostorihGledališčaTartini, z začetkomob 18.00 uri.

Dnevni red:
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PozdravpredsednikaSMD
lzvolitevdelovnegapredsedstva,verifikaoijskekomisije,zapisnikarjain dveh
overovateljevzapisnika
Ugotovitevsklepčnosti
Potrditevdnevnegareda
SprejetjeStatuta SMD
Poročilood delu Komisijeza Dom muzealcevna Bledu in nadaljnje
akfivnosfi
ObravnavapredlogaValvasorjevekomisije
Poročiloo opravljenemdelu SMD v letu 2016
Izobraževanjemuzealcev

10. Razno

Ad1

Prisotneje pozdravilpredsednikSMD dr. Flavio Bonin.

Ad2

PredsednikSMD dr. Flavio Bonin je predlagaldelovno predsedstvoin druge organe
občnegazbora v sestavi:

Verena StekarVidic-predsednica
Nataša Kolar in Metka Fujs-članici
lrena Marušič in Bogdana Marinac-verifikacijskakomisija
Petra Stipančić-zapisnikar
lrena Lačen Benedičičin Tina Novak Pucer-overovateljicizapisnika.



-

lzvoljeni dlani so prevzeli svoje dolZnosti, predsednica delovnega predsedstva pa je
nadaljevala z vodenjem obdnega zbora.

Sklep 1: Prisotni so predlog delovnega predsedstva potrdili,

A d 3

Verifikacijska komisija je porodala, da je na obdnem zboru prisotnih 35 dlanov SMD.
Ker je bilo navzodih manj kot polovico rednih dlanov dru5tva, obdni zbor ni bil
skfepden, zato smo v skladu s statutom SMD pocakali 15 min in nato zadeli z delom.

Sklep 2: Ob6ni zbor je bil sklepden ob 18.15.

A d 4

Predsedujoda, Verena Stekar Vidic, je predlagala zgornji delovni red.

Sklep 3: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

A d 5

Predsednik je na kratko predstavil predlog Statuta SMD, ki so ga dlani pred 6asom
dobili v pregled. Opozorilje na vedje spremembe glede na prej5njo razlidico: prenos
sedeZa druStva v Narodni muzej Slovenije, Pre5ernova cesta 20, Ljubljana, kjer bo
tudi m-o-Zno pladevaaie dlanarine. Sedei$i-estal trainorrlffinenr muzeiu€toveni.yE
ne glede na matidno in5titucijo predsednika. V Statut je vnesena angle5ka razlilica
imena dru5tva. Predlagana je sprememba naziva tajnika v poslovnega sekretarja.
f rena Maru5ic je opozorila na 23. dlen, ki navaja potrebno kvoto prisotnih dlanov za
kakr5nokoli spremembo ali dodatek Statuta. Prisotni se ne strinjajo z definicijo 23.
dlena predlaganega statuta.

Sklep 4: statut je bil sprejet z naslednjo spremembo:
23. dlen se glasi:
Skfepi zbora dlanov se sprejemajo z vedino glasov navzodih dlanov dru6tva.
Sklep o prenehanju dru5tva se sprejme z dvotretjinsko veiino navzodih dlanov
druStva ob navzodnosti najmanj tretjine vseh dlanov dru5tva s pravico
glasovania.
Ce zbor dlanov ne dolodi drugade, se sprejemajo sklepi in opravijo volitve
organov dru5tva z javnirn glasovanjem.

A d 6

Predsednik Komisije za Dom muzealcev dr. Andrej Smrekar se je opravidil in je delo
Komisije predstavil predsednik dr. Flavio Bonin. Zaradi neusklajenosti ocenitve Doma
muzealcev na Bledu s strani dru5tva in strani ponudnika apartmajev v Mojstrani, ni bil
sklenjen nikakr5en dogovor o prodaji oz. zamenjavi. Zadevo je prevzel odvetnik. O
nadaljnjih dejavnostih bodo dlani obve5deni.

Izvoljeničlani so prevzelisvojedolžnosti,predsednicadelovnegapredsedstvapa je
nadaljevalaz vodenjemobčnegazbora.

Sklep 1: Prisotniso predlogdelovnegapredsedstvapotrdili.

Ad 3

Verifikacijskakomisijaje poročala,da je na občnemzboru prisotnih35 članovSMD.
Ker je bilo navzočihmanj kot polovicorednihčlanovdruštva,občnizbor ni bil
sklepčen,zato smo v skladus statutomSMD počakali15 min in nato začeliz delom.

Sklep 2: Občnizborjebil sklepčenob 18.15.

Ad 4

Predsedujoča,VerenaŠtekarVidic,je predlagalazgornjidelovnired.

Sklep 3: Dnevni red je bil soglasnosprejet.

Ad 5

Predsednikje na kratkopredstavilpredlogStatutaSMD, ki so ga člani pred časom
dobiliv pregled.Opozorilje na večje spremembeglede na prejšnjorazličico:prenos
sedežadruštvav Narodnimuzej Slovenije,Prešernovacesta20, Ljubljana,kjer bo
tudi moz`Ĺ.n.0plačevanječlanarine.Sedežebiostal trajnorv*NarodnemmuzejuSlovenije
ne glede na matičnoinštitucijopredsednika.V Statutje vnesenaangleškarazličica
imena društva.Predlaganaje spremembanazivatajnikav poslovnegasekretarja.
Irena Marušičje opozorilana 23. člen, ki navajapotrebnokvoto prisotnihčlanovza
kakršnokolisprememboali dodatekStatuta.Prisotnise ne strinjajoz definicijo23.
člena predlaganegastatuta.

Sklep 4: statutje bil sprejetz naslednjospremembo:
23. člen se glasi:
Sklepizboračlanovse sprejemajoz večinoglasovnavzočihčlanovdruštva.
Sklep o prenehanjudruštvase sprejmez dvotretjinskovečinonavzočihčlanov
društva ob navzočnosti najmanj tretjine vseh članov društva s pravico
glasovanja.
Če zbor članov ne določi drugače, se sprejemajosklepi in opravijo volitve
organovdruštvaz javnimglasovanjem.

Ad6

PredsednikKomisijeza Dom muzealcevdr. AndrejSmrekarse je opravičilin je delo
Komisijepredstavilpredsednikdr. FlavioBonin.ZaradineusklajenostiocenitveDoma
muzealcevna Bledu s stranidruštvain straniponudnikaapartmajevv Mojstrani,ni bil
sklenjennikakršendogovoro prodajioz. zamenjavi.Zadevoje prevzelodvetnik.O
nadaljnjihdejavnostihbodo članiobveščeni.
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A d 7

Darko Knez in Marjeta MikuZ sta prisotnim predstavila predloge Komisije za
podeljevanje Valvasorjevih nagrad in priznanj.
Predlogi:

- Podelitev do 3 Valvasorjevih nagrad za enkratne doseZke
- Podelitev do 4 Valvasorjevih priznanj, le enemu avtorju ali predstavniku
- Podelitev diplom le enemu predstavniku nagrajenih projektov
- Podelitev ved nageljnov
- Uvedba nove nagrade in sicer Nagrada dlanov komisije
- Uvedba prijavnega obrazca, kjer so jasna navodila kako prijaviti posamezen

projekt. Obrazec bo omogodal la1je in preglednej5e delo komisije.
- Oblikovanje in uvedba naslova spletne po5te za prejemanje gradiva in sicer

valvasor@nms.si. Po5to pregleduje predsednik Komisije.
- Delo komisije naj bo natandneje opredeljeno z dolodituijo dasovnice dela,

opredelitvijo protokola podelitve nagrad.
- Zaradi dela na terenu, komisija predlaga povrnitev potnih stroSkov dlanom s

strani SMD.
- Podelitev nagrad v Narodni galeriji. ee podelitev niv Ljubljani, na svedanost

pridejo le nagrajenci.

V odprti razpravi so 6lani podali naslednja mnenja in predloge:

Mojca Vomer Gojkovic je vpra5ala kako je s projekti, ki so 2e zaklludeni v dasu
razpisa za nagrade in priznanja.
Predsednik Komisije za Valvasorjeve nagrade in priznanja je pojasnil da komisija
spremlja in pregleduje vse projekte skozi celo leto in so lahko nominiranitudi projekti,
ki so Ze zakljudeni v 6asu razpisa prijav.

lrena Maru5id je opozorila na nevarnost razvrednotenja nagrad ob tolik5nem Stevilu
podeljevanja razlidnih priznanj, nageljnov, nove nagrade Komisije,,. .
Prav tako predlaga uvedbo novega kriterija pri ocenjevanju projektov, in sicer
kolik5en je bil finandni vloZek v posamezen projekt, glede na rezultate.

Darko Knez je dodatno pojasnil da se Valvasorjev nagelj podeljuje lahko tudi
posameznikom, ki niso muzealci, in ima ta nagrada bolj socialen pomen. Medtem ko
naj bi se predlagana nova nagrada imenovala Nagrada za trajnostno vrednost in
izjemne doseZke. To nagrado lahko komisija podeli po lastnem izboru, morda tudi
neprijavljenemu projektu.

Metka Fujs predlaga uvrstitev lcomove nagrade tudi znotraj Valvasorjevih nagrad.

Verena Stekar Vidic pravi da je poslovnik delovanja Komisije v njihovi lastni domeni,
in bo verjetno vsaka komisija si le tega deloma prilagodila. Medtem ko je Pravilnik o
podeljevanju nagrad in priznanj ter uvedba sprememb ali novosti deljavne razprave
vseh dlanov.
Predlaga objavo le nagrajenih projektov v broSuri o Valvasorjevih nagradah in
priznanjih.

Ad7

Darko Knez in MarjetaMikužsta prisotnimpredstavilapredlogeKomisijeza
podeljevanjeValvasorjevihnagrad in priznanj.
Predlogi:

Podelitevdo 3 Valvasorjevihnagradza enkratnedosežke
Podelitevdo 4 Valvasorjevihpriznanj,le enemu avtorjuali predstavniku
Podelitevdiplom le enemu predstavnikunagrajenihprojektov
Podelitevveč nageljnov
Uvedbanove nagradein sicerNagradačlanovkomisije
Uvedbaprijavnegaobrazca,kjerso jasna navodilakako prijavitiposamezen
projekt.Obrazecbo omogočallažje in preglednejšedelo komisije.
Oblikovanjein uvedbanaslovaspletnepošteza prejemanjegradivain sicer
valvasor@nms.si.Pošto pregledujepredsednikKomisije.
Delo komisijenaj bo natančnejeopredeljenoz določitvijočasovnicedela,
opredelitvijoprotokolapodelitvenagrad.
Zaradidela na terenu,komisijapredlagapovrnitevpotnihstroškovčlanoms
strani SMD.
Podelitevnagradv Narodnigaleriji.Če podelitevni v Ljubljani,na svečanost
pridejole nagrajenci.

V odprti razpraviso člani podali naslednjamnenjain predloge:

MojcaVomerGojkovičje vprašalakakoje s projekti,ki so že zaključeniv času
razpisaza nagradein priznanja.
PredsednikKomisijeza Valvasorjevenagradein priznanjaje pojasnilda komisija
spremljain pregledujevse projekteskozi celo leto in so lahko nominiranitudi projekti,
ki so že zaključeniv času razpisaprijav.

I M ""'rena arusicje opozorilana nevarnostrazvrednotenjanagradob tolikšnemštevilu
podeljevanjarazličnihpriznanj,nageljnov,nove nagradeKomisije,...
Prav tako predlagauvedbonovegakriterijapri ocenjevanjuprojektov,in sicer
kolikšenje bil finančnivložekv posamezenprojekt,glede na rezultate.

Darko Knezje dodatnopojasnilda se Valvasorjevnagelj podeljujelahkotudi
posameznikom,ki niso muzealci,in ima ta nagradabolj socialenpomen. Medtemko
naj bi se predlagananova nagradaimenovalaNagradaza trajnostnovrednostin
izjemnedosežke.To nagradolahko komisijapodelipo lastnemizboru,mordatudi
neprijavljenemuprojektu.

Metka Fujs predlagauvrstitevlcomovenagradetudi znotrajValvasorjevihnagrad.

VerenaŠtekarVidicpravi da je poslovnikdelovanjaKomisijev njihovi lastnidomeni,
in bo verjetnovsaka komisijasi le tega delomaprilagodila.Medtemko je Pravilniko
podeljevanjunagrad in priznanjter uvedbaspremembali novostidel javne razprave
vseh članov.
Predlagaobjavo le nagrajenihprojektovv brošurio Valvasorjevihnagradahin
pnznanfih.



Prav tako opozarja de bodo podelitve v Narodni galeriji, bo potrebno v prihodnosti
zagotoviti fizidno pomod za izvedbo podelitve in dogovor znotraj hiSe z dru5tvom.
Borut Kril je opozoril na nesmiselnost vkljucevanja vseh dlanov komisije v proces
podelitev in naj samo podelitev opravi le predsednik komisije.

Lavra Fabjan je predlagala drugaden naziv za novo nagrado, kijo predlaga komisija,
saj le ta, po besedah komisije ni finandnega znadaja, zato torej ni pravilno da se
imenuje nagrada.

sklep 5: Komisija za podeljevanje odlicij sMD pripravi predlog sprememb
Pravilnika o podeljevanlu Valvasorjevih nagrad, priznanj in diplom za izjemne
doseZke na podro6ju muzejstva, ki se bo obravnaval na naslednjem obdnem
zboru.

A d 8

Delo SMD v letu 2016je potekalo po nadrtih je povedal predsednik dru5tva. Do
konca leta 2016 je potrebno izvesti Muzeoforum, ki poteka v pripravi Jane Subic
Prislan. V mesecu decembru je nadrtovana ekskurzrlav Firence, medtem ko je bila
septembra izpeljana ekskurzija na Budinjak.

A d 9

Reg ijska izobralevanja za m uzealce na temo Ponovna uporaba informacijjavnega
znadaSa niso bila izvedena.
Predstavniki Ministrstvazajavno upravo in Ministrstvaza kulturo niso na5li skupnega
dogovora. Na Ministrsfuu za javno upravo so pripravljeni izvesti omenjena
izobraZevanja_in sicer brezpladno za muzejske delavce znotraj medresorskega
sodelovanja. ee tak5nega sodelovanja ni, je cena izobraZevanla t SO-SS0 € na
osebo.

Sklep 6: Dru5tuo je pozvalo pristojne na Ministrstvu za kulturo k skupnemu
dogovoru z Ministrstvom za javno upravo, saj to pomeni pridobitev novih
znanj, kijih muzealci nujno potrebujemo.

Ad 10

Predsednik je prisotne obvestil o bliZnjem pozivu druStvom za oddajo 2 letnega
programa. Novost bo zbiranje podatkov o porabljenih urah za opravljanje nalog
znotraj dru5tva. Tako bodo na ministrstvu za kulturo imeli vpogled v kolidino ur
porabljenih za delovanje druStva in morda to upo5tevalo v lastni vloZek dlanov v
dru5tvo.

Andreja Brancelj Bednar5ek je pozvala k fizidnemu ali e- po5iljanju poloZnic za pladilo
dlanarine.

f rena Laden Benedi6i6 se je zahvalila za organizacijo in izpeljavo Kongresa vsem
sodelujodim.

Prav tako opozarjače bodo podelitvev Narodnigaleriji,bo potrebnov prihodnosti
zagotovitifizičnopomočza izvedbopodelitvein dogovorznotrajhiše z društvom.
Borut Križ je opozorilna nesmiselnostvključevanjavseh članovkomisijev proces
podelitevin naj samo podelitevopravi le predsednikkomisije.

Lavra Fabjanje predlagaladrugačennazivza novo nagrado,ki jo predlagakomisija,
saj le ta, po besedahkomisijeni finančnegaznačaja,zato torej ni pravilnoda se
imenujenagrada.

Sklep 5: Komisijaza podeljevanjeodličijSMD pripravi predlogsprememb
Pravilnikao podeljevanjuValvasorjevihnagrad,priznanjin diplomza izjemne
dosežkena področjumuzejstva,ki se bo obravnaval na naslednjemobčnem
zboru.

Ad8

Delo SMD v letu 2016 je potekalopo načrtihje povedalpredsednikdruštva.Do
konca leta 2016 je potrebnoizvestiMuzeoforum,ki potekav pripraviJane Šubic
Prislan.V mesecudecembruje načrtovanaekskurzijav Firence,medtemko je bila
septembraizpeljanaekskurzijana Budinjak.

Ad9 ~

Regijskaizobraževanjaza muzealcena temo Ponovnauporabainformacijjavnega
značajaniso bila izvedena. 4 F F r f
PredstavnikiMinistrstvaza javno upravo in Ministrstvaza kulturoniso našli skupnega
dogovora.Na Ministrstvuza javno upravoso pripravljeniizvestiomenjena
izobraževanjain sicerbrezplačnoza muzejskedelavceznotrajmedresorskega
sodelovanja.Če takšnegasodelovanjani, je cena izobraževanja150-350€ na
osebo.

Sklep 6: Društvoje pozvalopristojnena Ministrstvuza kulturok skupnemu
dogovoruz Ministrstvomza javnoupravo,saj to pomenipridobitevnovih
znanj,ki jih muzealcinujnopotrebujemo.

Ad 10

Predsednikje prisotne obvestil o bližnjem pozivu društvom za oddajo 2 letnega
programa. Novost bo zbiranje podatkov o porabljenih urah za opravljanjenalog
znotraj društva. Tako bodo na ministrstvuza kulturo imeli vpogled v količino ur
porabljenihza delovanjedruštva in morda to upoštevalov lastni vložek članov v
društvo.

AndrejaBranceljBednaršekje pozvalak fizičnemuali e- pošiljanjupoložnicza plačilo
članarine.

Irena Lačen Benedičičse je zahvalilaza organizacijoin izpeljavoKongresavsem
sodelujočim.



Predsednik je prisotne obvestil o izpeljavi kongresov na vsake dve leti, medtem ko bi
sredanje muzealcev izvajali vsako leto.

Obdni zbor je bilzakljuden ob 20.00.

Novo mesto, 27. oktober 2O1G

Zapisala: Petra Stipandi6

'  * 4
Predsedujoda: Verena Stekar-V ada" 

%
Overovateljici zapisnika:

frena La6en Benedi6i6 itl$y/v;

Tina Novat Pucer-*.f , i il
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Predsednik je prisotne obvestil o izpeljavi kongresov na vsake dve leti, medtem ko bi
srečanje muzealcev izvajali vsako leto.  

Občni zbor je bil zaključen ob 20.00.

Novo mesto, 27. oktober 2016

Zapisala: Petra Stipančić

Predsedujoča: Verena Štekar-Vidi .
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Overovateljici zapisnika:

lrena Lačen Benedičič
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