SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Linhartov trg 1
4240 RADOVLJICA

ZAPISNIK 7. SEJE IO SMD,
ki je bila v petek, 14. 9. 2012, ob 8.30 uri v Narodnem muzeju Slovenije –
Metelkova, Ljubljana.
Prisotni člani IO:
mag. Damjana Fortunat Černilogar, mag. Mojca Jenko, Irena Lačen Benedičič, Elizabeta Petruša
Štrukelj, dr. Marija Počivavšek (podpredsednica), Verena Štekar-Vidic (predsednica).
Opravičeno odsoten: mag. Darko Knez.
Ostali prisotni:
- Nadzorni odbor: dr. Staša Tome;
- Disciplinski organ: ddr. Verena Vidrih Perko, Dragica Trobec Zadnik;
- Taja J. Gubenšek;
- Pri tč. 2: namesto opravičeno odsotne Mirjane Koren: dr. Valentina Bevc Varl in Joanna
Bertoncelj.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika zadnje seje
Zborovanje SMD v Mariboru
Strokovna ekskurzija v Rim
Razno

Ad 1
Po pregledu zapisnika 6. seje smo ugotovili, da so bili sklepi 6. seje realizirani. Na zapisnik prisotni
niso imeli pripomb.
Predsednica je prisotne seznanila s finančnim stanjem, obvestila, da je SMD 24. 8. 2012 od MIKZŠ
prejelo podpisan 3. aneks k pogodbi o financiranju in da je društvo takoj nato oddalo zahtevek za
izplačilo. Pričakujemo, da bo znesek po preteku enega meseca nakazan v dveh obrokih. Takrat bomo
lahko izplačali Valvasorjeve nagrajence. Na The Best in Heritage bo na stroške društva odšla
Elizabeta Petruša Štrukelj ter nekdo izmed nagrajencev. V letošnjem letu bo imelo društvo večje
stroške z Domom muzealcev.
Sklep 1a: Zapisnik 6. seje se sprejme in se objavi na spletni strani društva.
Sklep 1b: SMD bo v skladu s pravilnikom glede na dane finančne možnosti Valvasorjevim nagrajencem
izplačalo nagrade v višini 3.000 € bruto za nagrado za življenjsko delo in 3 x po 1.000 € za nagrade za
dosežke v preteklem letu.

Ad 2
XIII. zborovanje SMD bo v Mariboru 12. in 13. oktobra 2012. Doslej je prijavljenih 59 oseb, od tega jih
je kotizacijo plačalo 31 (cca 1860 €), oproščenih je 28 oseb. Potrebno bo še enkrat pozvati članstvo,
da se prijavi, od prijavljenih pa pridobiti podatek, ali se bodo zborovanja udeležili en ali oba dneva – to
iz prijavnice ni najbolje razvidno. Marsikdo tudi nima plačane članarine.
Predsednica je poudarila, da smo vsi, ki smo člani SMD, zavezani plačilu članarine. To je tudi pogoj za
aktivno delovanje v odborih. IO SMD se o nagradah v obliki oprostitve kotizacij, plačil izletov idr. za
aktivno delo posameznih članov posebej odloča na sejah; denarno članov SMD ne nagrajuje. Poziv
prisotnim, ki še niso poravnali članarine, da to naredijo v najkrajšem času!
Valentina Bevc Varl in Joanna Bertoncelj (PoMuM) poročata, da priprave na XIII. zborovanje tečejo v
okviru dogovorov. Zborovanje samo po potekalo v Viteški dvorani PoMuM – želja Verene Vidrih Perko
je, da naj bo tam tudi okrogla miza o kriterijih za dodelitev Valvasorjevih nagrad –, udeležencem bo na
ogled (še ne dokončno) obnovljen grad, vključno z novimi depoji. V PoMuM je potrebno vsaj 10–15 dni

pred zborovanjem sporočiti število prijavljenih – zaradi petkovega večernega druženja v Vinagovi kleti
(degustacija + prigrizek) in sobotnega programa (ogled PoMuM, krajša vožnja z ladjico po Dravi
(prigrizek), ogled čuvajnice v stolpu). Organizacijski odbor zborovanja pripravi dokončen program po
urah, ki ga skupaj z zadnjim vabilom posredujemo članstvu.
Rezultat okrogle mize o Valvasorjevih nagradah naj bodo zapisani kriteriji, ki bodo služili tudi kot
podlaga za kvalitetno muzejsko kritiko.
Mojca Jenko poroča o delu na zborniku, ki je že lektoriran in je trenutno pri oblikovalcu. Na spletni
strani SMD bo pdf zbornika objavljen po terminskem planu (8. oktobra). Mojca Jenko nas seznani še
predlogom Mojmirja Štangla, da bi nas na zborovanju seznanil(i) z novostmi na področju informatike;
predlog je na žalost posredovan prepozno.
Dorekli smo vlogo Taje Gubenšek na zborovanju – glede PR se poveže s kolegicami iz PoMuM, sicer
je pri svojem delu avtonomna, pripravlja besedila za objavo, ki jih predhodno v seznanitev posreduje
predsednici in podpredsednici.
Na Narodni muzej se bomo obrnili s prošnjo po vodenju osebnih bibliografij za Argo in zbornike
zborovanj SMD.
Sklep 2a: V zadnjem povabilu na zborovanje pozovemo tiste, ki članarine še niso poravnali, da to
storijo v najkrajšem možnem času.
Sklep 2b: Organizacijski odbor zborovanja oblikuje natančen program zborovanja (po urah).
Sklep 2c: Mojmirju Štanglju na njegovo poizvedbo, ali je v zbornik še možno vključiti prispevek o
novostih v informatiki, odgovorimo, da je s predlogom zamudil vse roke in naj to kot predlog za
naslednje zborovanje posreduje na naslednjem občnem zboru.

Ad 3
Na strokovno ekskurzijo v Rim, ki bo 18.–21. oktobra 2012, je prijavljenih 50 udeležencev (27 članov,
23 nečlanov + Verena Vidrih Perko, vodička agencije Street Tour, 2 voznika); na čakalni listi je še12
interesentov. Verena Vidrih Perko vodi brezplačno, Elizabeti Petruša Štrukelj in Taji Gubenšek plača
pot SMD, ostali prijavljeni so samoplačalniki. Zaradi zadostnega števila prijav se članom SMD zniža 3.
obrok za 35 €. Del predvidenega prihranka od ekskurzije bomo namenili natisu knjige Verene Vidrih
Perko. Tudi tu velja opozorilo glede plačila članarine, za kar se bo tajništvo društva posebej
angažiralo.
Verena Vidrih Perko poroča o programu ekskurzije. Veseli jo, da so med udeleženci enakomerno
zastopani tako člani kot nečlani, saj je ekskurzija namenjena zlasti ljubiteljem in nečlanom (delovanje
društva v javnem interesu). Obvezno je potovanje v skupini, glede vodenja se bo prilagodila
udeležencem – povabilo ostalim muzealcem drugih strok, naj se vključijo v vodenje in razlago. Glede
načrtovanja programa Verena Vidrih Perko prosi, naj se agencija poveže z njo.
Predlog Taje Gubenšek, da bi za podporo prosilo italijansko ambasado v Ljubljani, je bil zavrnjen, ker
je za to premalo časa. Smo se pa odločili, da že jeseni dorečemo cilj ekskurzije za prihodnje leto in se
že letos s prošnjo za sodelovanje obrnemo na ambasado dotične države. Glede na to, da je letošnja
ekskurzija namenjena ljubiteljen in načlanom, bi naj bila prihodnje leto muzealcem (oz. bi mogoče
lahko bili celo dve).
Sklep 3: Že pred pozivom za program 2013 moramo imeti izdelan predlog za strokovno ekskurzijo za
prihodnje leto.

Ad 4
Drugi letošnji Muzeoforum bo 8. oktobra 2012 v SEM. Elizabeta Petruša Štrukelj je v sodelovanju s
hrvaškim ICOM povabila Joséja Gameiro, direktorja Muzeja Portimaõ iz Portugalske (dragocenost
njegovega projekta je v holističnem pristopu).
Prisotni smo se seznanili s poročilom Komisije za prenovo doma muzealcev na Bledu. Odrekli smo se
načrtovani delovni akciji (čiščenje doma) in se odločili, da se oprema doma (razen kuhinje ter mize in
stolov) odda interesentom, ostalo čiščenje doma in okolice bo opravil čistilni servis.
Društvo je od Okrajnega sodišča v Ljubljani prejelo dopis – to dokumentacijo je prevzela Dragica
Trobec Zadnik, ki se bo na sodišču osebno pozanimala o dotični zadevi.
Pismo Jelke Pirkovič, naj SMD imenuje člana pripravljalnega odbora za obeležitev stoletnice
ustanovitve Spomeniškovarstvenega urada za Kranjsko. Ena od prireditev bo skupno zborovanje treh
društev (Slovenskega konservatorskega društva, Slovenskega prirodoslovnega društva ter SMD),
katerih pobudnik oz. podpornik je bil France Stele, pionir slovenskega konservatorstva. Za člana
pripravljalnega odbora IO SMD imenuje Andreja Smrekarja.
Občina Kočevje zbira kandidate (do 10. oktobra) za nominacijo prejemnikov Priznanj Občine Kočevje
Deklica s piščalko.

V Umetnostni kroniki so objavljeni sklepi in poziv s simpozija Prostori muz. Ker je poziv naletel na
neodobravanja na ministrstvu, preverimo, kaj je tam zapisano oz. pod kaj je SMD podpisano.
Sklep 4: Andrej Smrekar bo kot predstavnik SMD član pripravljalnega odbora za obeležitev stoletnice
Spomeniškovarstvenega urada za Kranjsko.
Seja IO je bila zaključena ob 11.30 uri.

Celje, 15. 9. 2012

Zapisala:
Marija Počivavšek

