ZAPISNIK 2. SEJE
izvršnega odbora SMD v mandatnem obdobju 2003-2007,
ki je bila v ponedeljek, 8. marca 2004, ob 11 uri v sejni sobi Narodne galerije,
Puharjeva 9 v Ljubljani.
Seje so se udeležili člani IO SMD:
dr. Andrej Smrekar, Dragica Trobec Zadnik, Borut Križ, Milena Koren Božiček,
Andrej Malnič, Valentina Varl, Darko Viler;
Vabljeni:
- člani disciplinskega odbora mag. Barbara Ravnik Toman, Flavio Bonin in
mag. Mojca Jenko;
- člani nadzornega odbora Verena Vidic Štekar, Dejan Vončina;
- Elizabeta Petruša Štrukelj in Janja Rebolj.
Seje se niso udeležili:
- član nadzornega odbora Branko Kerman ter vabljeni Darko Knez, za Argo
(opr.)
Sejo je vodil: predsednik dr. Andrej Smrekar, ki je na začetku seje izročil vsem
kolegicam vrtnico za Dan žena in jim zaželel uspešno delo.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. seje IO SMD in ugotovitveni sklep o konstituiranju
nadzornega odbora SMD
2. Poročilo predsednika in podpredsednice SMD v času od zadnje seje
3. Sklepi treh tematskih posvetovanj z zborovanja muzealcev na Ptuju za objavo v
ARGU – imenovanje redakcijske skupine za pripravo skupnega besedila
4. Program dela za leto 2004 – informacija o prijavi programa na Ministrstvu za
kulturo
5. Muzeoforum: informacije Elizabete Petruše Štrukelj
6. Delavnica »Muzeji in mediji«: informacija Janje Rebolj
7. Muzejske zimske igre: informacija Boruta Križa
8. Valvasorjeve nagrade in priznanja v letu 2004
9. Pregled članov komisije za Valvasorjevo nagrado in priznanja (imenovane na
skupščini SMD decembera 2001)
10. Vprašanje Doma muzealcev na Bledu
11. Razno.
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Ad 1.
Predsednik društva je ob pregledu zapisnika pojasnil, da vodstvo društva ob
pripravi programa SMD za obdobje 2004-2006 ni moglo upoštevati sprejetih stališč
odbora v zvezi s financiranjem revije Argo. To nalogo naj bi na Ministrstvu prijavil
le en predlagatelj, t. j. Narodni muzej. Tik pred rokom za oddajo programa SMD
smo namreč izvedeli, da Narodni muzej ni prejel vseh zaprošenih sredstev za izdajo
revije Argo. Zato je muzej zaprosil vodstvo SMD in SMS, da tako kot v preteklih
letih, priskočita na pomoč in tudi v prihodnje sprejmeta v svoj redni program
sofinanciranje tretjinskega deleža, potrebnega za izhajanje ARGA, ker bo sicer
usoda naše edine strokovne publikacije ogrožena.
Dejan Vončina, član nadzornega odbora SMD, je obvestil člane IO, da je glede na
sklepe prejšnje seje pridobil potrebno pisno soglasje drugih dveh članov odbora , to
je Verene Štekar Vidic in Branka Kermana , da v tekočem mandatnem obdobju
opravlja funkcijo predsednika nadzornega odbora SMD.
Sklep:
1. IO SMD je potrdil zapisnik 1. seje odbora in za zapisnikarja izvolil Dragico
Trobec Zadnik.
2. IO SMD je na podlagi pojasnila Dejana Vončina in poslane pisne dokumentacije
ugotovil, da je Nadzorni odbor SMD s tem konstituiran. Izvoljeni predsednik
nadzornega odbora SMD - Dejan Vončina bo v prihodnje zastopal nadzorni odbor
na sejah IO SMD.
Ad 2.
Predsednik društva in podpredsednica sta podala poročilo o delu društva v obdobju
od zadnje seje.
Ključna naloga vodstva v tem obdobju je bila priprava predloga programa in
finančnega načrta društva za obdobje 2003-2006 in predlog programa SMD za leto
2004.
Ad 3.
Podpredsednica društva je poročala o pripravah za objavo sklepnega poročila 7.
zborovanja slovenskih muzealcev SMD na Ptuju. Moderatorji treh tematski
posvetovanj so poslali svoje razširjene prispevke, ki pa jih je treba za skupno objavo
v reviji ARGO še urediti.
Sklep:
Za pripravo redakcije dokončnega besedila o 7. zborovanju SMD je IO imenoval
komisijo v sestavi: Dragica Trobec Zadnik in Janja Rebolj, za sodelovanje pa bomo
zaprosili še kolegico dr. Jasno Horvat.
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Ad 4.
Predsednik in podpredsednica sta prisotne seznanila o ključnih programskih
nalogah društva, ki smo jih prijavili v sofinaciranje Ministrstvu za kulturo RS.
Prijavili smo že tradicionalne društvene naloge in v skladu s sklepi muzejskega
zborovanja tudi nove naloge društva:
- Priprava in izvedba zborovanja slovenskih muzealcev (bienalno!)
- Podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj;
- Muzeoforum (3-4 letno!);
- Informatizacija - spletna stran SMD;
- Strokovno delo v obliki izobraževalnih delavnic, letos na temo »Muzeji in mediji«.
Program društva in finančni načrt z vsemi potrebnimi utemeljitvami in predračuni
temelji na programskih izhodiščih, sprejetih na 1. seji IO SMD. Vodstvo je
ministrstvu oddalo celotno prijavo v razpisanem roku.
Priprava triletnega programa delovanja društva je bila tako strokovno kot tudi
časovno zahtevna naloga, saj bo služila kot izhodišče za oblikovanje naših letnih
programov v tem obdobju in bo tudi podlaga za letno sofinanciranje Ministrstva za
kulturo.
Pri delu so nam bili v veliko pomoč vzorno pripravljeni programi in finančna
poročila opravljenih nalog iz obdobja, ko je društvo vodila kolegica Barbara Ravnik
Toman.
Sklep:
IO je potrdil predlagani program SMD za obdobje 2004-06 in program za leto
2004.
Ad 5.
Voditeljica Muzeoforuma Elizabeta Petruša Štrukelj je poročala o pripravah za
izvedbo Muzeoforuma v mesecu marcu in maju, za katera sta temi že dogovorjeni
in predavatelji v glavnem izbrani. Prvi letošnji Muzeoforum, 22. marca 2004, bo
posvečen temi »Povezovanje med knjižnicami, arhivi in muzeji«, drugi Muzeoforum
v maju, pa bo obravnaval vprašanje muzejev v novem tisočletju.
Kolegica Štrukljeva je zaprosila za strokovno pomoč članov SMD pri organizaciji in
izboru prihodnjih tem za obravnavo na Muzeoforumu.
Sklep:
IO je v razpravi evidentiral nekaj možnih tem za prihodnje Muzeoforume:
vprašanje depojskih prostorov, vprašanja s področja konservatorstke dejavnosti v
muzejih, vprašanje povezave turizma in muzejev.
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Ad 6.
Kolegica Janja Rebolj je podrobno predstavila program dvodnevne delavnice na
temo »Muzeji in mediji«. To nalogo naj bi po sklepu 7. muzejskega zborovanja na
Ptuju izpeljali v okviru SMD. Program, prilagojen za potrebe muzejskih delavcev, je
zasnovala s kolegico Milico Prešeren, novinarko na RTV Slovenija.
Sklep:
IO je podprl programska izhodišča za izobraževanje svojega članstva v okviru
predstavljene delavnice.
Ad 7.
Borut Križ je poročal o dogovoru s predstavniki Gorenjskega muzeja Kranj, da bi
letošnje muzejske zimske igre organizirali v Bohinju, na Kobli. Mag. Barbara
Ravnik Toman, direktorica muzeja je povedala, da so se priprave v njihovem
muzeju že začele in da bo organizatorka z njihove strani kolegica Mija Ogrin.
Sklep:
Izvršni odbor se je strinjal s predlogom, da muzejske zimske igre organizirala letos
Gorenjski muzej Kranj in priporočil, naj se le-te, glede na vremenske okoliščine,
izvedejo čimprej.
Ad 8. in 9.
Podpredsednica je poročala, da je na razpis za Valvasorjevo nagrado in priznanja, ki
se konča 29. marca 2004, prispelo že nekaj pisem. Predsednik je zaprosil navzoče,
da v svojih sredinah spomnijo kolege, naj čimpreje pripravijo kandidature za
pomembne muzejske dosežke v preteklem letu.
Na predlog predsednika je kolegica mag. Mojca Jenko prevzela organizacijske
priprave za slovesno podelitev nagrad v Narodni galeriji.
Po sklepu skupščine SMD, decembra 2001, je tudi za letošnji izbor nagrajencev
pristojna komisija v sestavi:
- Breda Ilich Klančnik, Moderna galerija (predsednica) in člani:
- mag. Estera Cerar, Tehniški muzej Slovenije
- dr. Jasna Horvat, Narodni muzej Slovenije
- mag. Irena Keršič, Slovenski etnografski muzej
- dr. Irena Lazar, Pokrajinski muzej Celje
- mag. Borut Rovšnik, Mestni muzej Ljubljana
- Dejan Vončina, Notranjski muzej Postojna.
Sklep:
Vodstvo društva naj takoj po zaključku razpisa preda vse protokolirane predloge v
obravnavo in v dokončno presojo in izbor Komisiji za podelitev Valvasorjeve
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nagrade in priznanj. Ta naj najpozneje do 25. aprila dokonča svoje delo, da bomo
lahko pripravili in dali v izdelavo vse potrebne diplome in plakete za letošnje
nagrajence.
Ad 10.
Predsednik je seznanil člane s še vedno odprtim vprašanjem delovanja Doma
muzealcev na Bledu.
Dosedanjemu najemniku objekta je najemna pogodba potekla že v prejšnjem
mandatu in z njim vodstvo društva takrat ni podaljšalo oz. sklenilo nove pogodbe.
Po pravnem tolmačenju, ki smo ga pridobili v tem času, se v takšnem primeru
najemna pogodba avtomatsko podaljša. Najemnik prostora nam doslej, kljub naši
večkrat izraženi želji, še vedno ni sporočil podatkov o koriščenju Doma s strani
slovenskih muzealcev. Pridobili pa smo naslov sodnega izvedenca-cenilca za
tovrstne objekte in zemljišča, ki nam bo v prihodnje pripravil sodno cenitev.
Sklep:
IO bo o vprašanju Doma muzealcev ponovno razpravljal na podlagi celovite
informacije in nove, dodatne cenitve objekta. Za mnenje bomo zaprosili tudi
dosedanje predsednike društva, ki so v preteklih letih skrbeli za vzdrževanje Doma.
Ad 11.
Na predlog Kamniškega muzeja je Izvršni odbor imenoval v svet muzeja:
- mag. Ano Motnikar, Bevkova 10, Kamnik, vodjo oddelka za konservacijo in
restavracijo v Slovenskem etnografskem muzeju.
Zapisala:
Dragica Trobec Zadnik
podpredsednica društva
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