SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Trg francoske revolucije 7
1000 LJUBLJANA

ZAPISNIK 2. SEJE IO SMD,
ki je bila v sredo, 7. 12. 2011 ob 12. uri v Narodni galeriji v Ljubljani
Prisotni:
- IO: mag. Damjana Fortunat Černilogar, mag. Mojca Jenko, mag. Darko Knez, Irena Lačen
Benedičič, dr. Marija Počivavšek (podpredsednica) Verena Štekar-Vidic (predsednica);
- nadzorni odbor: mag. Estera Cerar, dr. Andrej Smrekar, dr. Staša Tome;
- disciplinska komisija: Dragica Trobec Zadnik, dr. Verena Vidrih Perko.
Odsotni:
- IO: Elizabeta Petruša Štrukelj;
- disciplinska komisija: Mirjana Koren.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne in 1. seje IO
Organizacija dela IO
Program dela za leto 2012 (predlog programa prejmete dva dni pred sejo)
Razno

Ad 1
Sklepi zadnje seje so bili realizirani. Naknadno smo ugotovili, da je za spremembo sedeţa društva
potrebno spremeniti statut društva, kar bomo še z nekaterimi manjšimi spremembami (preimenovanje
disciplinske v etično komisijo, sklepčnost občnega zbora itd) naredili na naslednjem občnem zboru 31.
januarja 2012 v MGML. Danes je predsednica Verena Štekar-Vidic je od Andreja Smrekarja prevzela še
ţig.
Sklep 1: Zapisnik prejšnje seje je bil z dodatnimi pripombami sprejet in se objavi na spletni strani

društva.

Ad 2
Nadzorni odbor se je konstituiral: predsednik odbora je Andrej Smrekar, članice disciplinske komisije
pa svojo predsednico izvolijo čimprej.
Predsednica se je na UE registrirala kot zastopnica SMD, potrebno bo še urediti poslovanje z NLB. V
tednu po 19. decembru se bosta z novo računovodkinjo, Darjo Erman, sestali z dosedanjo
računovodkinjo Miro Tibaut, si izmenjali izkušnje ter prevzeli njeno delo. Skupaj bodo tudi oblikovale
končni finančni program za sprejetje na občnem zboru.
Dorekli smo razdelitev obveznosti in nalog znotraj IO:
- Verena Štekar-Vidic (predsednica)
- Marija Počivavšek (podpredsednica, stalna zapisnikarica)
- Damjana Fortunat Černilogar (soorganizacija zimskih muzejskih iger, letos v sodelovanju z
Estero Cerar)
- Mojca Jenko (strokovne ekskurzije, uredništvo zbornikov zborovanj, organizacija podelitve
Valvasorjevih nagrad)
- Darko Knez (pomoč pri uredništvu zbornikov)
- Irena Lačen Benedičič (soorganizacija zborovanj)
- Elizabeta Petruša Štrukelj (Muzeoforum)
Sklep 2: Izvoljen je predsednik nadzornega odbora, predsednico disciplinske komisije pa članice

komisije izvolijo v najkrajšem času.

Ad 3
Predsednica je predstavila del programa dela SMD za leto 2012, ki ga prijavljamo na MK; leta 2009 je
se je SMD prijavilo na poziv MK za triletni program: za 2012 je bilo predvideno, da bomo izvedli 3
muzeoforume, zborovanje, daljšo strokovno ekskurzijo, udeleţbo na Best in Heritage, podelili
stanovske nagrade … Predsednica je po tej analogiji za leto 2012 pripravila predlog programa:
1. IZOBRAŢEVANJE
- poudarili smo usklajevanje programa med SMD, SMS in ICOM– izhajati je potrebno iz potreb
in nato zdruţit energijo za dosego teh ciljev  priprava strategije izobraţevanja v letu 2012
ter organizacija strokovne koordinacije s sorodnimi društvi
- Muzeoforum: prijavljamo kot eno enoto, kar pomeni, da se lahko predavatelji dorečejo še med
letom (dopolnitev s predlogi Verene Perko, ki se je s tem namenom in na stroške SMD
udeleţila konference The best in Heritage v Dubrovniku in se dogovarjala za gostovanje na
Muzeoforumu z vodji treh projektov)
- Zborovanje: na prejšnji seji IO je bila sprejeta tema; potrebno je določiti po 2 moderatorja na
vsak vsebinski sklop  krajši sestanek na to temo 14. 12. v Celju
2. MEDNARODNA DEJAVNOST
- Best in Heritage: predstavitev z Valvasorjevo nagrado nagrajenega projekta
- Strokovna ekskurzija: Rim (vodila bo Verena Vidrih Perko)
3. PROMOCIJSKA DEJAVNOST
- Valvasorjeve nagrade in priznanja: januarja na spletni strani objava razpisa (na spletni strani
objavimo na zborovanju spremenjen Pravilnik o podeljevanju Valvasorjeve nagrade); 17. maj
2011 novinarska konferenca, 21. maj podelitev nagrad
- Spletna stran
- Razstava ob zborovanju v Mariboru (EPK) SMD – najstarejše slovensko društvo (+ zloţenka)
4. IZDAJATELJSTVO
- Zbornik zborovanja (v elektronski obliki)
- Valvasorjevi nagrajenci za leto 2011
- Izdaja doktorske disertacije Verene Vidrih Perko, Muzeji in arheologija za javnost - muzej
Krasa; prijavitelj bo SMD, ki bo v okviru finančnih moţnosti pokril tisk, sofinanciranje s strani
SMS in ICOM (tudi Gorenjskega muzeja).

IO se je seznanil z vsebinami, ki jih SMD predlaga v sofinanciranje MK, predsednica
dokončno izpolni obrazce in jih do 14. 12. pošlje na MK.
Sklep 3:

Končni program dela sprejme občni zbor januarja. Ta program zajema še druge vsebine, ki jih v celoti
pokrijemo sami:
5. ZIMSKE IGRE
- Za zimske muzejske igre je predlagana Koroška (Kope); predsednica se obrne na direktorico
Koroškega pokrajinskega muzeja, termin je okrog 5. marca 2012. Organizator (muzej) pridobi
vse cene, nakar se določi kotizacija in višina prispevka SMD.
6. DOM MUZEALCEV
- Potrebno bo opraviti inventuro; v komisijo so bili imenovani Dragica Trobec Zadnik, Darko
Knez in Irena Lačen Benedičič.
7. DRUGO (predavanja, druţabna srečanja, sodelovanja z drugimi društvi)
- Za naslednje proračunsko obdobje (2013–2015) bodo ICOM, SMS in SMS pripravile skupno
strategijo delovanja.
Sklep 4: Predlagali smo lokacijo in organizatorja zimskih muzejskih iger, imenovali inventurno

komisijo ter zastavili skupno strategijo delovanja slovenskih muzejskih organizacij.

Ad 4
Pod zadnjo točko je Verena Štekar-Vidic prisotne seznanila, da je skupina za zakonodajo pri SMS
začela s pripravo zakona o muzejih.
Obvestila nas je tudi o skupnem odzivu slovenskih muzejskih organizacij kot odgovoru na članek v
Delu (Muzejski status quo…); odgovor je v celoti objavljen na spletni strani društva.
Na dopis o nujnosti sistematične ureditve muzeološkega izobraţevanja so se odzvale tudi nekatere
politične stranke (SDS, LDS, Zares in NSi). V tej zvezi je predsednik Nacionalnega sveta za kulturo
Miran Zupanič predstavnike SMD povabil na sejo nacionalnega sveta za kulturo (k točki 2: Obravnava
pobude SMD za ureditev področja kulturne dediščine), ki bo 13. 12. 2011. Seje se bosta udeleţila

Andrej Smrekar in Verena Štekar-Vidic, pri čemer bosta zagovarjala holističen pristop, enost naravne
in kulturne dediščine (heritologija, ne le muzeologija), k čemu bi naj znotraj Univerze v Ljubljani
pristopili interdisciplinarno.
Na dopis Primoţa Lampiča bo odgovor pripravila disciplinska komisija.
Seznanili smo se tudi z dopisom Staneta Peterlina glede obeleţitve 100-letnice delovanja sluţbe za
varstvo naravne in kulturne dediščine na Slovenskem (začetki so bili pri Muzejskem društvu). Predlog:
sodelujemo (z razstavo o zgodovini SMD), primeren čas je ob Dnevih evropske in kulturne dediščine v
septembru.
Skupni prednovoletni sprejem (SMD, SMS, ICOM) bo 14. 12. 2011 v Muzeju novejše zgodovine Celje,
povezan s kolokvijem, ki ga pripravlja ICOM. Vabila so bila s strani SMD ţe posredovana.
Seja IO je bila zaključena ob 16. uri. Naslednja seja IO bo pred občnim zborom, predvidoma v
januarju 2012.

Celje, 12. 12. 2011

Zapisala:
Marija Počivavšek

