SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Linhartov trg 1
4240 RADOVLJICA

ZAPISNIK 9. SEJE IO SMD,
ki je bila v sredo, 30. 1. 2013, ob 10. uri
na sedežu SMD – Radovljiška graščina, Linhartov trg 1, Radovljica.
Prisotni člani IO:
mag. Damjana Fortunat Černilogar, mag. Darko Knez, Irena Lačen Benedičič, Elizabeta Petruša
Štrukelj, Verena Štekar-Vidic (predsednica), dr. Marija Počivavšek (podpredsednica).
Opravičeno odsotna: mag. Mojca Jenko.
Ostali prisotni:
– Nadzorni odbor: dr. Andrej Smrekar, dr. Staša Tome;
– Vabljena: Taja J. Gubenšek (PR).
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Delo društva od zadnje seje
Obravnava in potrditev Zaključnega poročila SMD za 2010–2012 za MIZKŠ
Dopolnjevanje osnutka programa SMD za leti 2013 in 2014 in delo do naslednje seje
Razno

Prisotni potrdijo dnevni red.

Ad 1
Zapisnik 8. seje z dne 14. 12. 2012 je bil posredovan članom in članom drugih organov po e-pošti
7. 1. 2013. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb.
Sklep 1: Zapisnik 8. seje IO se sprejme in objavi na spletni strani društva.

Ad 2
Predsednica je podala poročilo o delu društva od zadnje seje.
SMD je 18. 1. 2013 na svoji spletni strani objavilo (ter s tem seznanilo člane) razpis za Valvasorjeve
nagrade, ki je odprt do ponedeljka, 19. marca 2013. Predlog kriterijev za dopolnitev Pravilnika o
Valvasorjevih nagradah je zapisala predsednica in jih posredovala predsednici komisije Vereni Vidrih
Perko.
Pregledali smo čistopis Ugotovitev in sklepov 13. zborovanja SMD v Mariboru, ki sta jih predhodno
potrdila oba moderatorja. V nadaljevanju smo bili kritični do metode dela prvega vsebinskega sklopa,
saj niti referenti niti udeleženci o tem niso bili predhodno seznanjeni. Izkušnje zadnjega zborovanja bo
vsekakor potrebno upoštevati pri izvedbi naslednjih zborovanj. V prvem sklepu popravimo, da predlog
posreduje na ministrstvo SMD.
Kulturniška zbornica se je na SMD obrnila z dopisom, v katerem nas prosijo, da predlagamo člana
sveta MGLC. Prisotni predlagamo članico IO SMD, Elizabeto Petruša Štrukelj.
Dragica Trobec je s sodelavko Mojco Slapar uredila skoraj ves arhiv za predajo Arhivu RS. Ob predaji
gradiva Arhivu bosta prisotni Irena Lačen Benedičič in Verena Štekar-Vidic.
V tem času so potekale tudi aktivnosti Komisije za Dom muzealcev na Bledu, o čemer poroča
predsednica. Po seji ima Komisija na Bledu glede smernic prenove doma sestanek s predstavnikom
ZVKDS, OE Kranj ter predstavnikom projektanta, Gea Consult.
Prav tako so potekali pogovori z organizatorjem letošnjih zimskih iger na Starem vrhu, Loškim
muzejem Škofja Loka. Organizirali jih bomo v prvem tednu marca.
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Narodnemu muzeju Slovenije smo oddali spisek članov SMD (s plačano članarino za 2012), ki je
osnova za prevzem revije Argo, posredujemo še seznam upokojenih muzealcev. Darko Knez se
obveže, da bo o izidu vsake nove številke Arga seznanil Marijo Počivavšek, ki o tem obvesti članstvo.
Mojca Jenko je v sodelovanju z Andrejem Smrekarjem in Estero Cerar pridobila najugodnejšo
ponudbo za ekskurzijo v Pariz (Slovenski impresionisti v Petit Palais). Tokrat bi agencija MM Turist
sama zbirala prijave. Prisotni smo bili mnenja, da je potrebno predloženi itinerar še bolj strokovno
obarvati, saj je ekskurzija namenjena zlasti rednim članom. S temi sugestijami (dopolnitev programa,
zgodnejši odhod/zvečer, zagotovitev udobnega avtobusa) predsednica SMD potrdi agenciji
načrtovano ekskurzijo, da lahko začnejo z rezervacijami.
V zadnjem času se je pripravljalo poročilo o delu SMD 2010–2012 za MIZKŠ in poročilo za leto 2012..
Sklep 2a: Prisotni potrjujejo Ugotovitve in sklepe zborovanja, ki so sestavni del zapisnika in se
objavijo na spletni strani SMD.
Sklep 2b: Za članico sveta MGLC predlagamo Elizabeto Petruša Štrukelj, muzejsko svetovalko iz
MAO.
Sklep 2c: Dragica Trobec poda poročilo o zaključenem delu priprave gradiva za predajo v Arhiv RS.
Sklep 2č: Člani IO smo se seznanili z aktivnostmi Komisije za Dom muzealcev v prizadevanjih za
obnovo stavbe.
Sklep 2d: V NMS posredujemo spisek upokojenih muzealcev – članov SMD, za prejemanje revije
Argo.
Sklep 2e: Agenciji MM Turist potrdimo predlagano ponudbo (z vsebinskimi dopolnitvami) za strokovno
ekskurzijo v Pariz.

Ad 3
Obravnavali smo priložena poročila: vsebinsko za 2012 (predstavila predsednica), finančno za 2012
(predstavila računovodkinja Darja Erman) ter zaključno poročilo za 2010–2012 za MIZKŠ (predstavila
predsednica). MIZKŠ je letos posredovalo nekoliko drugačne obrazce kot pretekla leta, in sicer v
vsebinskem delu pričakuje povzetek dela za vsa tri leta in posebej navedbo imen nagrajenih oseb.
Predsednica društva Verena Štekar Vidic in računovodkinja društva Darja Erman sta poleg slednjega
predstavili tudi vsebinsko in računovodsko poročilo SMD za leto 2012. Člani IO so ga sprejeli kot
predlog za občni zbor, ki bo v prvi polovici marca. Na njem bomo sprejeli zaključni račun društva,
poročilo nadzornega odbora (nadzorni odbor se je sestal pred začetkom seje in pregledal poslovanje
SMD v letu 2012), poročilo disciplinskega organa (če je potrebno) in poročilo inventurne komisije.
Sklep 3a: Člani IO so se seznanili z vsebinskim in finančnim poročilom SMD za 2012, katerega bo
potrdil občni zbor.
Sklep 3b: Člani IO so sprejeli zaključno poročilo SMD za obdobje 2010–2012 za MIZKŠ.
Sklep 3c: Nadzorni odbor in inventurna komisija pripravita poročilo za 10. sejo IO kot gradivo za občni
zbor.

Ad 4
Ker MIZKŠ še ni pozvalo društev za predložitev programov za leti 2013 in 2014, je IO SMD obravnaval
dopolnjeno gradivo za program iz prejšnje seje – shemo programa dela za 2013 in 2014 ter letni
koledar aktivnosti so člani IO prejeli po e-pošti.
Predsednica je na kratko predstavila osnutek programa; najprej je izpostavila sklop izobraževanja.
Letošnje zborovanje društva bo v Kranju (naslednja seja IO bo v Gorenjskem muzeju Kranj). V sklopu
izobraževanja začenjamo letos poleg že uveljavljenih muzeoforumov (prvi letošnji bo 4. marca v
Narodnem muzeju Slovenije) z novo obliko izobraževanj – Verena Vidrih Perko bo izvajala regijska
predavanja (predvidoma v Kranju, Kopru, Novem mestu, Mariboru in Slovenj Gradcu).Tudi letos
organiziramo dve strokovni ekskurziji – eno za redne člane (Pariz) in drugo za ljubitelje (Trst ali
severna Italija).
Pri mednarodnem sodelovanju je predvidena (aktivna) udeležba Valvasorjevih nagrajencev 2012 na
The Best in Heritage (do naslednje seje evidentirati udeležence), sodelovanje z muzealci v
slovenskem zamejstvu ter sodelovanje z Muzejskim društvom Srbije (http://www.mdsrbija.org/).
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Od promocijskih dejavnosti je najpomembnejša podelitev Valvasorjevih nagrad, ki bo letos predvidoma
20. maja v baročni dvorani graščine v Radovljici. Spletno stran bo še nadalje urejal Tajan Trobec, s
katerim komunicira Marija Počivavšek. Pri založniški dejavnosti letos izide tudi bienalni zbornik
zborovanja (do naslednje seje pridobiti oceno stroškov izdaje – lektura, oblikovanje, tisk). V zvezi z
založniško dejavnostjo je predsednica predlagala, da se imenuje uredniški odbor Muzejske knjižnice, v
okviru katere izdajamo zbornike zborovanj. Pojavljajo se namreč utemeljene pobude za izdajanje
strokovnih del iz muzeologije (doktorat Verene Vidrih Perko, magisterij Ralfa Čeplaka, prevod knjige
Ive Maroevića, ...). Uredniški odbor bo začrtal uredniške smernice za novo zbirko ter v skladu s tem
vsako leto objavil razpis. Za člane uredniškega odbora so bili imenovani: Darko Knez, Mojca Jenko,
Marija Počivavšek, Andrej Smrekar, Damjana Fortunat Černilogar in Irena Lačen Benedičič, Marija
Počivavšek preveri, kakšne so možnosti, da SMD pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu
na področju raziskovalne dejavnosti, saj bi tako lahko kandidiralo za sredstva na področju
znanstvenega tiska.
Od aktivnosti, ki jih ne sofinancira MIZKŠ, izpostavljamo pripravo projektne dokumentacije za Dom
muzealcev; Andrej Smrekar bo sklical sestanek s predstavniki sorodnih društev s področja dediščine,
ki bi bila zainteresirana za sodelovanje pri prenovi/programu Doma. Zimske igre, ki jih bo letos
organiziral Loški muzej, bodo med 5. in 8. marcem.
Program dela bo potrdil občni zbor, ki bo v začetku marca, predvidoma v MGML (poslati pismo
direktorju), in na katerega povabimo tudi ljubitelje.
Sklep 4a: IO se strinja s posameznimi postavkami osnutka programa SMD za leti 2013 in 2014.
Sklep 4b: IO SMD imenuje Uredniški odbor Muzejske knjižnice za mandatno obdobje 2011–2015, in
sicer: Darka Kneza, Mojco Jenko, Marijo Počivavšek, Andreja Smrekarja, Damjano Fortunat
Černilogar in Ireno Lačen Benedičič. Uredniški odbor predstavimo Občnemu zboru SMD v marcu. UO
pripravi začrtane uredniške smernice za novo zbirko ter v skladu s tem vsako leto objavlja razpis.
Sklep 4c: Komisija za podeljevanje Valvasorjevih nagrad in priznanj pripravi napisane oblikovane
kriterije za podeljevanje nagrad.
Sklep 4č: Predsednica SMD skupaj s Komisijo za Dom muzealcev čimprej opravi sestanke in
dogovore s sorodnimi društvi in združenji glede sodelovanja pri obnovi Doma ter oblikuje vsebinski
program za idejno zasnovo prenove stavbe.
Sklep 4d: SMD se poveže z Loškim muzejem v Škofji Loki v zvezi z organizacijo zimskih iger SMD.
Na naslednji seji, ki se je udeleži tudi predstavnica muzeja soorganizatorja, predstavijo program, potek
iger in vse v zvezi z igrami.
Sklep 4e: Pri direktorju MGML poizvemo o možnosti izvedbe občnega zbora v njihovi predavalnici.

Ad5
V zvezi s PR službo pri SMD je predsednica izrazila stališče, da SMD zaenkrat ne bo imelo izbranega
piarovca, temveč se bo društvo vsakič posebej obračalo na določene osebe (člane društva), ki bodo
projektno sodelovale z mediji. Te osebe bomo vsakič posebej tudi povabili na seje IO. Kolegici Taji J.
Gubenšek se je za leto 2012 zahvalila za sodelovanje.
Naslednja seja IO SMD bo predvidoma 14. februarja v Kranju, kjer si bomo ogledali prizorišče
zborovanja, oblikovali program občnega zbora ter potrdili predlog programa dela za 2013 in 2014.
Razmisliti bo potrebno tudi o predlogu uskladitve Pravilnika za podeljevanje Valvasorjevih nagrad,
priznanj in diplom za posebne dosežke v muzejstvu s statutom SMD ter doreči/popraviti nazive nagrad
in priznanj. Spremenjeni pravilnik bo veljal šele v letu 2014, saj je za letošnje leto razpis že objavljen
po obstoječem pravilniku.
Prisotni so si ogledali Baročno dvorano Radovljiške graščine, kjer bo letos maja podelitev najvišjih
muzejskih priznanj.
Sklep 5e: SMD do nadaljnjega ne bo imelo izbrane osebe za PR, pač pa se bo za promocijo svoje
dejavnosti vsakič posebej obračalo na določene osebe. Te osebe bodo vsakič posebej tudi vabljene
na seje IO.
Seja IO je bila zaključena ob 13.30 uri.

Celje, 31. 1. 2013

Zapisala:
Marija Počivavšek
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