SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Linhartov trg 1
4240 RADOVLJICA

ZAPISNIK 10. SEJE IO SMD,
ki je bila v četrtek, 14. 2. 2013, ob 9. uri
v Gorenjskem muzeju Kranj, Tomšičeva ulica 42, Kranj.
Prisotni člani IO:
mag. Damjana Fortunat Černilogar, Irena Lačen Benedičič, Elizabeta Petruša Štrukelj, Verena ŠtekarVidic (predsednica), dr. Marija Počivavšek (podpredsednica).
Ostali prisotni:
– Vabljena člana organov SMD: dr. Andrej Smrekar, ddr. Verena Vidrih Perko;
– Drugi vabljeni: Jana Mlakar in Mojca Šifrer Bulovec (Loški muzej) ter Marija Ogrin (Gorenjski muzej).
Opravičeno odsotni: mag. Mojca Jenko, mag. Darko Knez in vabljena mag. Estera Cerar.
Dnevni red:
1.
2.
3.

4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora in poročilom Inventurne komisije
Program dela za 2013 in 2014
 Zimske igre 2013 (poročajo Estera Cerar, Irena Lačen Benedičič in vabljeni Jana Mlakar,
direktorica Loškega muzeja ter Mojca Šifrer Bulovec, kustosinja Loškega muzeja)
 Izobraževanje (regijsko izobraževanje – Verena Vidrih Perko, določitev tem zborovanja v
Kranju in morda tudi za leto 2014)
 Podelitev Valvasorjevih nagrad, ... v Radovljici (razdelitev vlog pri organizaciji)
 Strokovna ekskurzija v Pariz, ekskurzija za ljubitelje v Trst ali v S Italijo/Etruščani
Dom muzealcev (predstavitev predloga vsebine namembnosti Doma muzealcev – Andrej
Smrekar, predsednik komisije)
Razno

Prisotni so potrdili predlagani dnevni red.

Ad 1
Zapisnik 9. seje z dne 30. 1. 2013 je bil posredovan prisotnim po e-pošti 5. 2. 2013.
V zvezi s 4. tč. zapisnika prejšnje seje je Verena Vidrih Perko predlagala, da se jo kot muzeologinjo
vključi v uredniški odbor Muzejske knjižnice. Prisotni člani IO so se s predlogom strinjali. Konstitutivna
seja uredniškega odbora bo v ponedeljek, 4. marca, ob 8.30 v Narodnem muzeju – Metelkova. Drugih
pripomb na zapisnik ni bilo, razen informacije predsednice, da bo občni zbor v zadnjem tednu marca –
po možnosti v MGML (se dogovori predsednica).
Sklep 1a: V uredniški odbor Muzejske knjižnice je dodatno imenovana Verena Vidrih Perko.
Sklep 1b: Zapisnik 9. seje IO se sprejme in objavi na spletni strani društva.

Ad 2
Andrej Smrekar je poročal, da je nadzorni odbor 30. januarja 2012 v Radovljici pregledal poslovanje
društva in ugotovil, da društvo posluje v skladu z zakonodajo.
Inventurna komisija zaradi odsotnosti predsednika Darka Kneza poročila ni predstavila, pripravi ga do
občnega zbora.
Sklep 2: Prisotni se seznanimo s poročilom nadzornega odbora SMD. Obe poročili – nadzornega
odbora in inventurne komisije – bosta predstavljeni na občnem zboru.
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Ad 3
a. Muzejske zimske igre
Pri tej točki sta se nam pridružili Jana Mlakar in Mojca Šifrer Bulovec iz Loškega muzeja Škofja Loka,
ki je soorganizator letošnjih zimskih iger.
Muzejske zimske igre bodo 11. marca oz. v tednu pred tem na Starem vrhu nad Škofjo Loko. Loški
muzej bo, kot je poročala direktorica Jana Mlakar, pripravil program za smučarje in pohodnike, na
njihovo pobudo bodo spremenili nabor tekmovalnih kategorij. Kotizacija naj bi ostala v lanskih okvirih.
Natančen program bo oblikovan v naslednjem tednu (ponedeljek), povabilo na igre posredujemo
članstvu najkasneje v petek, 22. februarja. Rok za prijave bo 6. marec (oz. 4. marec – odvisno od
datuma iger).
b. Program muzeološkega in praktičnega muzejskega usposabljanja
V sklopu izobraževanj bomo spomladi začeli z novo obliko – Verena Vidrih Perko bo kot nosilka
letošnjega sklopa izvajala (enodnevna) regijska predavanja za vse zaposlene v muzejih (predvidoma v
Kranju, Kopru, Novem mestu, Mariboru in Slovenj Gradcu); prvo izobraževanje bomo izvedli v Kranju,
tema bo komunikacija znotraj muzeja in komunikacija muzeja z javnostmi.
c. Zborovanje SMD 2013 v Kranju
Letošnje zborovanje SMD bo 11. in 12. oktobra 2013 v Kranju, soorganizator bo Gorenjski muzej.
Enotni smo si bili, da naj bo tema zborovanja samo ena. Članstvo pozovemo k predlaganju tem. Rok
za predloge je do konca februarja.
Letos izide tudi zbornik lanskega in letošnjega zborovanja.
Direktorica Gorenjskega muzeja Marija Ogrin, ki se je pridružila ob tej točki, bo razmislila o primerni
dvorani, saj muzej ne razpolaga s potrebnimi kapacitetami, prisotni pa smo jo seznanili z aktivnostmi,
ki jih bo Gorenjski muzej kot soorganizator izvedel (registracija, pridobitev informacij o nočitvah, kosilo,
večerja, pridobitev pokroviteljstva itd). Pri tem bo Ogrinovi v pomoč članica IO SMD Irena Lačen
Benedičič.
d. Strokovna ekskurzija v Pariz
Tudi letos organiziramo dve strokovni ekskurziji – eno (spomladansko) za redne člane (Pariz) in drugo
(jesensko) za ljubitelje (Trst in Oglej; leta 2014: etruščanska Italija).
Ekskurzija v Pariz bo od 17. do 21. aprila; razpis je že posredovan članstvu, trenutno je 9 prijavljenih,
ekskurzijo bo izvedla agencija MM Turist. Strokovni vodja ekskurzije bo Andrej Smrekar.
e. Podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj
Že na prejšnjih dveh sejah IO smo govorili o tem, da bi bila letošnja podelitev Valvasorjevih nagrad in
priznanj izjemoma (zaradi prenove Narodne galerije) v baročni dvorani graščine v Radovljici, in to
predvidoma 20. maja. Predsednica je povedala, da je tedaj dvorana prosta, kolektiv (člani društva)
MRO bi v celoti sodeloval pri tehnični organizaciji prireditve in poskrbel za PR.
Sklep 3a: Obvestilo o Muzejskih zimskih igrah, ki jih na Starem vrhu soorganizira Loški muzej,
posredujemo članstvu 22. februarja.
Sklep 3b: S programom muzeološkega regijskega izobraževanja začnemo spomladi v Kranju.
Sklep 3c: Letošnje zborovanje SMD bo 11. in 12. oktobra v Kranju – soorganizator je Gorenjski
muzej. Za nabor tem zborovanj še v februarju izvedemo anketo med članstvo SMD.
Sklep 3d: Strokovni vodja ekskurzije v Pariz bo Andrej Smrekar.

Ad 4
Andrej Smrekar kot predsednik pristojne komisije in Verena Štekar Vidic kot predsednica SMD,
poročata o zadnjih aktivnostih, povezanih z Domom muzealcev. Zanji predlog, ki ga podpiramo tudi
člani IO SMD, je, da bi Dom postal Center za interpretacijo dediščine in da bi v njem imela sedež
muzejska društva in organizacije. Služil bi muzejskim izobraževalnim dejavnostim, turističnemu
menagementu ter povezava z lokalno (blejsko) sceno – kulturo, turizmom in gostinstvom.
Za izvedbo idejne zasnove, ki predstavlja izhodiščni dokument za prijavo na razpis za pridobitev
sredstev za projektno dokumentacijo (razpis bo objavilo MIZKŠ), potrebujemo lastno participacijo –
predlog je, da se obrnemo na muzeje in jih zaprosimo za minimalni prispevek, saj bomo letos na
računu SMD za vzdrževanje Doma porabili še preostalo rezervo iz preteklih let. Najem bančnega
kredita bi predstavljal zadnjo možnost.
Dom je v postopku za razglasitev za spomenik lokalnega pomena in kot tak je idealen, da predstavlja
stičišče omenjenih vsebin (interpretacija dediščine).
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Sorodnim/partnerskim društvom ne ponudimo ničesar, v tej fazi samo evidentiramo vsebine, ki jih
lahko vključimo v projekt.
Sklep 4a: IO SMD podpira zamisel, da se Dom muzealcev preoblikuje v Center za interpretacijo
dediščine.
Sklep 4b: Predsednica SMD izda naročilnico podjetju Gea consult za izdelavo idejne zasnove, kot
prve faze projektne dokumentacije.

Ad 5
Že na prejšnji seji IO smo govorili o razlogih za izstop iz Kulturniške zbornice; danes smo z
glasovanjem izstop potrdili.
Predsednica nas je seznanila z dejstvom, da se bo v letošnjem letu upokojila Danica Lozinšek iz
MGML, ki je predstavljala odlično vez med SMD in člani-ljubitelji. Potrebno bo poiskati člana, ki bo to
delo opravljal v bodoče. V ta namen smo evidentirali nekaj imen.
Glede na finančno stanje društva in v skladu z ZUJF je predsednica predlagala novo, nižjo višino
kilometrine: namesto dosedanje 0,37 € bi sedaj članom IO za potne stroške pripadalo 0,27 €. Prisotni
smo se s predlogom strinjali.
Sklep 5a: Sprejeli smo odločitev, da SMD izstopi iz članstva v Kulturniški zbornici Slovenije.
Sklep 5b: Potrdili smo nižji znesek kilometrine za povračilo potnih stroškov: 0,27 €.
Seja IO SMD je bila zaključena ob 12.45 uri.

Celje, 15. 2. 2013

Zapisala:
Marija Počivavšek
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