SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Linhartov trg 1
4240 RADOVLJICA

ZAPISNIK 15. SEJE IO SMD,
ki je bila v sredo, 11. 12. 2013, ob 9. uri
v Narodnem muzeju Slovenije – Prešernova, Ljubljana
Prisotni člani IO: mag. Damjana Fortunat Černilogar, mag. Darko Knez, Elizabeta Petruša
Štrukelj, mag. Mojca Jenko, Verena Štekar-Vidic, Irena Lačen Benedičič
Opravičeno odsotni: dr. Marija Počivavšek
Ostali prisotni: člani Nadzornega odbora: dr. Staša Tome, člani disciplinskega organa:
Dragica Trobec Zadnik
Dnevni red:
1.
2.
3.

Potrditev zadnjega zapisnika
Pregled aktivnosti in tekočega poslovanja od zadnje seje
Potrditev programa za poziv ministrstva za leto 2014 (izpolnjene obrazce so
vabljeni dobili v petek, 6.12., na e-naslove)
Dom muzealcev
Razno

4.
5.

Seja je bila sklepčna.
Prisotni so potrdili predlagani dnevni red.
Ad 1
Zapisnik 14. seje z dne 13.9. 2013 je bil posredovan prisotnim po e-pošti 24.9. 2013. Po redni
seji so bile še štiri korespondenčne, 26. septembra ter 18., 21. in 23. oktobra, na katerih je IO
SMD predlagal Kulturniški zbornici Slovenije svoje člane v sveta Gornjesavskega muzeja
Jesenice in Tržiškega muzeja ter v Strokovni svet Dolenjskega muzeja.
Sklep 1: Zapisnik 14. seje IO se sprejme in objavi na spletni strani društva, prav tako se
potrdi zapisnike 10., 11., 12. in 13. korespondenčne seje.

Ad 2
IO se je seznanil z aktivnostmi društva in poslovanjem od zadnje seje:
– Podano je bilo kratko poročilo finančnem stanju društva: stanje je pozitivno. Dne
25.10. smo oddali na ministrstvo drugi zahtevek s poročilom o opravljenem delu in
27.11. prejeli vsa odobrena sredstva za leto 2013.
–

19.–22.9 - Dubrovnik, The Best in Heritage. SMD je podprlo udeležbi Elizabete
Petruša Štrukelj, organizatorice Muzeoforumov, ter dr. Staše Tome, lanskoletne
nagrajenke. Obe sta posredovali kratki poročili.
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–
–
–

–

–

–
–

–
–
–
–
–

30. 9. bilo je regijsko izobraževanje z ddr. Vereno Vidrih Perko v Novem mestu.
35 udeležencev. Gostitelj Dolenjski muzej.
30.9. prejeli smo odgovor na na prejšnji seji sprejeto in posredovano izjavo SMD
Luki Juriju, direktorju PMK.
4. 10. je ICOM Slovenija skupaj z Narodnim muzejem Slovenije in KulturAgendo
- Inštitutom za muzeje, kulturne ustanove in javnost organiziral konferenco
Upravljanje muzejev v času finančne krize: Iskanje trajnostnih rešitev za
prihodnost muzejev. Konferenci je bila dodana okrogla miza. Na njej je sodeloval
dr. Andrej Smrekar.
11. in 12. 10. je bilo zborovanje SMD v Kranju. Bilo je 80 udeležencev. Sprejeli
smo sklepe zborovanja, na občnem zboru nekoliko spremenjeni pravilnik o
podeljevanju Valvasorjevih odličij, zapisnik je že objavljen na spletu.
Predsednica je v skladu s sklepom zadnje seje pozvala direktorje slovenskih
muzejev, da na zborovanje prijavijo svoje pripravnike. SMD jim je omogočilo
udeležbo prvi dan brez plačila kotizacije. Gostji zborovanja sta bili Luigija Negro
(Rozajanski dum) in Milvana Arko Pijevac (HMD), ki sta nam predstavili svoji
organizaciji..
13. 10. je bila ekskurzija v Trst za člane-ljubitelje in druge člane SMD. Strokovno
vodenje ddr. Verena Vidrih Perko, dr. Andrej Smrekar in vodička Erika Bezin.
Organizacija Verena Štekar-Vidic. 50 udeležencev. Zelo uspešno.
11. 11. je bilo regijsko izobraževanje z ddr. Vereno Vidrih Perko v Novi Gorici.
Število udeležencev še sporočijo. Gostitelj Goriški muzej.
14.11. predsednica je bila na sestanku v zvezi z urejanjem muzejskega področja na
MK s Špelo Spanžel, direktorico Direktorata za kd, Metko Fujs, predsednico SMS,
Tanjo Roženbergar, predsednico ICOM, dr. Marjeto Mikuž , SPDM.
25. 11. je bilo regijsko izobraževanje z ddr. Vereno Vidrih Perko v Ljubljani. 86
udeležencev. Gostitelj Narodni muzej.
27.11. smo prejeli mnenje Predsedstva SMS v zvezi z dopisom MK z dne
18.11.2013.
2.12. je bil tretji Muzeoforum, tema intrepretacija muzejskega predmeta. 60
udeležencev. Vodila Elizabeta Petruša Štrukelj. Gostitelj Narodni muzej.
9.-11.12. je potekal muzejski knjižni sejem v organizaciji SMS.
Predsednica je vsem direktorjem posredovala povpraševanje o upoštevanju
izkaznice SMD, ki omogoča članom brezplačen ogled slovenskih muzejev.
Oblikoval se je seznam petdesetih muzejev, ki ga objavimo na spletu.

Delo društva do naslednje seje, predvidoma 31.1.2014:
11. 12. novoletno srečanja SMS, ICOM, SMD v NM na Prešernovi (tudi letos je
organizator SMS)
– 31.1.2014 predvidoma 16. seja IO, na kateri bomo obravnavali in sprejeli predlog
programa za 2014, predlog zaključnega računa za 2013 in vsebinsko poročilo za
2013.
Do tedaj naj bo opravljeno še:
-Inventura v Domu muzealcev (mag. Darko Knez, mag. Damjana Fortunat Černilogar,
Irena Lačen Benedičič (Darja Erman, Svetislav Kostov))
-Objava razpisa za Valvasorjeve nagrade in priznanja (KOMISIJA) - 18. januarja.
-Poročilo o društvenem arhivu (Dragica Trobec Zadnik).
–
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Sklep 2: Sklepe 14. zborovanja, spremenjeni pravilnik o Valvasorjevih odličjih in seznam
muzejev ki upoštevajo izkaznico SMD za brezplačen vstop, se objavi na spletni strain SMD.
Sklep 3: Do naslednje seje opravimo inventuro, (v komisiji so: Darko Knez, Irena Benedičič,
Damjana Fortunat Černilogar) in pripravimo poročilo o društvenem arhivu (Dragica
Trobec, Irena Lačen Benedičič). Na spletni strani objavimo sklepe 14. zborovanja, zbornik in
lektorirani sprejeti pravilnik o Valvasorjevih odličjih.
Ad 3
Gradivo je bilo članom IO posredovano po e-pošti v petek, 6.12. Prisotni na predstavljene
vsebine v obrazcih niso imeli pripomb. Gradivo predsednica posreduje na ministrstvo za
kulturo do 16.12.2013.

Ad 4
16.9. so bili dr. Andrej Smrekar, mag. Flavio Bonin, Dragica Trobec Zadnik, Verena ŠtekarVidic na ogledu parcele na Bledu z gozdarskim inženirjem Jožetom Skumavcem z zavoda
Gozd Bled in mejaši.
8.11. je SMD dobilo odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih
dreves.
Zavod Gozd Bled je izpeljal izbiro izvajalca za posek in na podlagi naročilnice SMD z
izvajalcem sklenil dogovor o poseku, ki se bo zgodil do 31.12.2013 oz. 31.1.2014.
Ad 5
-Problem SŠM-Muzej Športa. Predsednica se je v zvezi s predvidenim združevanjem
Slovenskega šolskega muzeja z Muzejem Športa dvakrat sestala z direktorjem SŠM, mag.
Stanetom Okolišem. Kolega je poudaril, da je kot direktor skupaj s svetom zavoda moral
javno in glasno odreagirati, ko je nenapovedano prejel predlog sklepa Ministrstva za
izobraževanje šolstvo in šport RS. Poudaril je, da se bodo potrudili najti najboljšo rešitev, da
identiteta SŠM ne bo okrnjena, če bo prišlo do združitve, prav tako pa tudi poiskati najboljše
možnosti za skupno organizacijo, v kolikor do nje pride. Apriori združitvi zavodov ne
nasprotuje, le integriteta zavoda ne bo smela biti okrnjena.
-Članstvo in članarina. Predsednica je poročala o vsakoletnem upadanju plačevanja članarine
SMD. Opazno je tudi kampanjsko plačevanje, pač po potrebi, kar ni najbolj načelno, saj je
članarina pomembna podpora delovanju društva. Predsednica in voljeni člani organov
društva, čeprav opravljajo delo društva brezplačno na račun svojega prostega časa in zelo
angažirano, tudi članarino vselej redno plačujejo.

Seja IO SMD je bila zaključena ob 11.50.

Jesenice, 13. 12. 2013

Zapisala:
Irena Lačen Benedičič
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