SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Linhartov trg 1
4240 RADOVLJICA

ZAPISNIK 1. SEJE IO SMD,
ki je bila v petek, 23. 10. 2015, ob 9.00 v Narodnem muzeju Slovenije –
Metelkova, Ljubljana
Prisotni člani IO:
Dr. Flavio Bonin (predsednik), mag. Mojca Jenko, Irena Lačen Benedičič, ddr. Verena Vidrih Perko
(podpredsednica), dr. Marija Počivavšek, Petra Stipančić.
Opravičeno odsotni: Andreja Brancelj Bednaršek, Irena Marušič.
Ostali prisotni: Verena Štekar Vidic, dr. Bernarda Županek (nadzorni odbor), Tina Novak Pucer, Vesna
Jerbič Perko, Katja Praprotnik (disciplinski odbor).
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Konstituiranje organov SMD in delovnih teles SMD
- Izvršilni odbor
- Nadzorni odbor
- Disciplinska komisija
- Komisija za ureditev Doma muzealcev
3. 1. seja IO po naslednjem dnevnem redu:
 Potrditev dnevnega reda in izvolitev stalnega zapisnikarja
 Poročilo predsednika glede formalnosti ob prevzemu funkcije
 Posodobitev statute SMD
 Program dela do konca leta 2015
 Novoletno srečanje 2015
4. Razno

Ad 1
Seja IO je sklepčna, Dnevni red potrjen.

Ad 2
Organi SMD:
- Izvršilni odbor: mag. Mojca Jenko, Irena Lačen Benedičič, Irena Marušič, dr. Marija Počivavšek,
Petra Stipančić.
- Nadzorni odbor: Andreja Brancelj Bednaršek, Verena Štekar Vidic, dr. Bernarda Županek.
- Disciplinski odbor: Tina Novak Pucer (predsednica), Vesna Jerbič Perko, Katja Praprotnik.
- Komisija za Dom muzealcev: dr. Andrej Smrekar (predsednik), nova članica Marija Ogrin, Irena
Lačen Benedičič.
Sklep 1: Delovna telesa in odbori SMD so konstituirani.

Ad 3



Nova zapisničarka je Petra Stipančić, ki bo skrbela tudi za obveščanje članov in elektronsko
pošto društva. Dr. Marija Počivavšek bo posredovala vso potrebno dokumentacijo in informacije.
Dr. Flavio Bonin je prisotne obvestil, da s kolegico ddr. Vereno Vidrih Perko nista več člana
strokovne komisije za podelitev Valvasorjevih priznanj, zaradi prevzema predsedniške in
podpredsedniške funkcije društva. Na naslednjem rednem občnem zboru društva bo objavljen
razpis za nova kandidata. Za seje IO SMD predsednik predlaga prostor Narodnega muzeja na
Metelkovi ob petkih ob 9. uri. Če pa bo priložnost in želja lahko seje opravimo tudi v muzejskih
inštitucijah po celi Sloveniji. Vsem direktorjem in direktoricam, katerih zaposleni so postali člani
organov SMD bo poslan dopis, kjer bo vodstveni kader s tem seznanjen. Na podlagi liste
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prisotnosti, bodo člani IO SMD upravičeni do povračila potnih stroškov. Tudi o tem bodo
obveščene pristojne muzejske hiše. Vsak član IO SMD bo dobil potni nalog za celo leto, tako da
bo muzejska hiša lahko izstavila računa društvu na koncu leta. Dosedanja predsednica Verena
Štekar Vidic je opozorila, naj se podatki o novem vodstvu na spletni strani posodobijo. Novega
predsednika je potrebno overiti na upravni enoti. Prav tako se sedež društva lahko prenese v
Piran, vendar šele po potrditvi in sprejetju predloga na občnem zboru društva. Celotna
dokumentacija bo prenesena do konca leta 2015. Dosedanja predsednica je prosila za
pridobitev pooblastila, da lahko do konca leta 2015 še opravlja tekoče posle in plačuje račune,
dokler ne bo uradnega prevzema.
Predsednik je predlagal, da se s posodobitvijo statuta nadaljuje in predlog je predstavila Verena
Štekar Vidic. Skupaj s pravnico Cankarjevega doma sta statut deloma posodobili in prenovili.
Predlog bo nared za občni zbor v marcu, ko bo tudi javna predstavitev.
Do konca leta je potrebno še realizirati Muzeoforum in novoletno srečanje treh društev: SMD,
SMS in ICOM. Glede izvedbe Muzeoforuma je potrebno kontaktirati Elizabeto Petruša Štrukelj.
Predsednik nas je obvestil o pozivu za oddajo programa za leto 2016, ki ga bo potrebno oddati
do začetka decembra. Po besedah Vide Koporc bodo obrazci kmalu na voljo. Dodatnega poziva
za dodelitev sredstev za društva s strani Ministrstva ne bo, zato je potrebno pravočasno
poskrbeti za oddajo programa. Do naslednje seje pripravimo predloge za oblikovanje programa
dela za leto 2016. Glede teme in kraja srečanja za letno srečanje društva je podan naslednji
predlog: nesnovna dediščina, Pokrajinski muzej Koper ali Pomorski muzej Sergej Mašera Piran.
Dosedaj je bilo urejena možnost plačevanja članarine in pridobitev informacij o delovanju društva
na recepciji MGML v Ljubljani, predvsem za društvene člane-ljubitelje. Ga. Danica Lozinšek se
odpravlja v pokoj, zato bi bilo potrebno vzpostaviti kontakt in se o enakih možnostih delovanja
dogovoriti tudi za v prihodnje.
Prišlo je do pobude o podelitvi Valvasorjevih priznanj in nagrade ne samo v Ljubljani, temveč
prireditev razpršiti po vseh slovenskih muzejskih ustanovah, ki imajo primerne prostore.
Z Radia Evropa je bil na društvo naslovljen dopis, kjer prosijo za podpis pogodbe, ki bi urejala
medsebojno sodelovanje in vlogo ge. Taje Gubenšek, ki zelo velikodušno skrbi za piar društva.
Ob tem je prišlo do pobude nastanka skupnega piarja za vsa tri stanovska društva; SMD, SMS
in ICOM.
Podrobnosti in datum za novoletno srečanje bomo določili na naslednji seji v mesecu novembru.






Sklep 2: nova stalna zapisničarka je Petra Stipančić.
Sklep 3: člani IO SMD so upravičeni do potnih stroškov na podlagi liste prisotnosti.
Sklep 4: vodstvo muzejev, katerih zaposleni so postali člani organov SMD, se o tem z dopisom
obvesti.
Sklep 5: dosedanji predsednici Vereni Štekar Vidic se uredi pooblastilo za opravljanje društvenih
poslov do konca leta 2015.
Sklep 6: s posodobitvijo statuta se nadaljuje in predlog bo predstavljen na naslednjem občnem
zboru društva.
Sklep 7: dr. Bernarda Županek se pozanima glede ohranitve možnosti plačevanja članarin in
pridobivanja informacij o delovanju društva na recepciji MGML v Ljubljani.
Sklep 8: predsednik prouči dopis Radia Evropa in pripravi odgovor.

Ad 4
-

Na občnem zboru v Bistri so bili sprejeti sklepi, ki pa niso bili usklajeni. V prihodnje je potrebno
le-te uskladiti pred objavo.
Prišlo je do pobude o nadaljevanju oziroma ureditve zakona o muzejih. Žal na ministrstvu
trenutno ni posluha za pripombe in predloge stroke. Verena Štekar Vidic je povedala, da je
podana samo osnova oziroma temelj za zakon, ki bi ga morali skupaj s pravniki in stroko
izpopolniti. Verena Vidrih Perko predlaga vključitev Jelke Pirkovič, ki je pripravila ZVKD, kot
svetovalke. Zakon žal ni bil uspešno sprejet, ker stroka ni imela enakih načel in ni bila
pripravljena na medsebojne dogovore.
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-
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Verena Vidrih Perko je opozorila na morebitna združevanja društev;SMD, SMS, ICOM, v
prihodnosti, kar ni nujno slabo, saj se takšna praksa že kaže v tujini. Prav tako bi se morali
bolj tesno povezati z mednarodnimi društvi kot sta Interpret Europe in ICOMOS, kot z
lokalnimi ustanovami kot so knjižnice, arhivi in sami muzeji. Prišlo je do predloga o skupnem
sestanku treh stanovskih društev (SMD, SMS, ICOM), kjer bi morali določiti skupno strategijo,
določiti odgovorno krovno službo, Skupnost muzejev ali Služba za dediščino, ter vzpostaviti
večje povezave in usklajevanje med seboj.
Verena Vidrih Perko je pozvala naj se društvo opredeli glede vprašanja samostana Mekinje.
Prav tako je pozvala društvo k vzpostavitvi stališča do vprašanja ohranitve Plečnikovega
stadiona oziroma Plečnikovega kompleksa, ki je na seznamu dediščine UNECSO. Žal
strokovne pobude niso uspele ustaviti rekonstrukcije tega kompleksa, medtem ko je civilna
iniciativa za ohranitev sedanjega stanja s pomočjo Ministrstva za okolje to uspela, in se
obrača na društvo s prošnjo podpore.
Prav tako je pozvala vse direktorje in zaposlene v muzejih za večjo solidarnost in odprtost le
teh. Mora bi društvo pripravilo dopis in pozvalo direktorje k večji medsebojni odprtosti in
solidarnosti.
Potrebovali bi skupen muzejski portal, kjer bi potekalo boljše medsebojno obveščanje, kot npr.
ROSA pri arheologih. Verena bo povprašala Mirana Eriča glede delovanja takšnega portala.
Predlaga tudi regijska izobraževanja na temo vodenja projektov.
Kot primer dobrega skupnega sodelovanja različnih institucij so Celjske novice, kjer so
prikazani vsi pomembni dogodki in projekti in dogodki na področju kulture v Celju. Potrebno bi
bilo ustvariti, v elektronski obliki, skupne novice ali portal, kjer bi prispevali in ustvarjali SMD,
SMS in ICOM. Potrebno je določiti oskrbnika takšne skupne zadeve, ki bo vzdrževal in skrbel
za spletno stran ali portal.
Mojca Jenko je opozorila na slabo povezovanje z lokalnimi muzejskimi društvi, ki so zelo
dejavna. Predlaga obveščanje le teh in skupno sodelovanje.
Opredeliti je potrebno naloge in dolžnosti Disciplinske komisije in spremeniti ime v Etična
komisija.

Sklep 9: skupni sestanek predsednikov SMD, SMS in ICOM in opredelitev skupnih stališč še pred
oddajo programa v mesecu decembru.
Sklep 10: Verena Vidrih Perko povpraša Mirana Eriča o možnosti delovanja muzejskega portala
kot je portal Rosa.

Seja IO je bila zaključena ob 11.00.

Novo mesto, 27. 10. 2015

Zapisala:
Petra Stipančić
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