SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Linhartov trg 1
4240 RADOVLJICA

ZAPISNIK 25. SEJE IO SMD,
ki je bila v petek, 25.6. 2015, ob 8.30 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, Ljubljana
Prisotni člani IO:
Verena Štekar-Vidic (predsednica), mag. Damjana Fortunat Černilogar, mag. Mojca Jenko.
Opravičeno odsotni: mag. Darko Knez, dr. Marija Počivavšek (podpredsednica), Elizabeta
Petruša Štrukelj (opravičilo pred sejo), Irena Lačen Benedičič, Ida Gnilšak
Ostali prisotni: mag. Estera Cerar, dr. Andrej Smrekar (nadzorni odbor, predsednik Komisije
za Dom muzealcev), Irena Marušič.
Dnevni red:
Dnevni red - predlog:
1.
2.

3.

4.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje IO z dne 24. 4. 2015 in 23.
korespondenčne seje z dne 4. 6. 2015
Delo društva od zadnje seje:
– Regijsko izobraževanje (Celje, 15. 6.)
– Podelitev Valvasorjevih odličij (Radovljica. 15. 5.)
– Ekskurzija na Češko (11.-14. 6. 2015)
– Priprave na 16. zborovanje v Bistri (poroča Irena Marušič
– Drugo
Delo društva do naslednje seje v septembru, predvidoma v četrtek, 10. 9. 2015:
– Priprave na 16. zborovanje SMD v Bistri
– Dom muzealcev na Bledu
– Začetek postopka za volitve novega vodstva in organov SMD
– Drugo
Razno

Seja ni bila sklepčna, a so jo prisotni vseeno nadaljevali. Sklepi sestanka so bili z
osnutkom zapisnika posredovani vsem članom IO SMD, ki so se korespondenčno z
njimi strinjali. Zapisnik korespondenčne seje je priloga tega zapisnika.
Ad1
Seja IO ni bila sklepčna, a je vseeno potekala po predlaganem dnevnem redu. Na zapisnik 24.
seje z dne 17. 3. 2015 ni bilo pripomb. Pisanje zapisnika je ob odsotnosti Marije Počivavšek
prevzela mag. Damjana Fortunat Černilogar. Z njim se seznanijo vsi člani IO, vsebine
prekomentirajo in korespondenčno sprejmejo sklepe. Sklepi s tem veljajo, zapisnik pa se, kot
običajno, v celoti sprejme na naslednji seji in potem objavi na spletu.
Sklep 1: Zapisnik 24. redne seje se sprejme.
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Ad 2
Predsednica je podala kratko poročilo o delu društva od zadnje seje:
- Finančno stanje.
Z ministrstvom je bila 20. 5. 2015 podpisana pogodba o sofinanciranju programa, v višini
13.200 €. Članarina še ni vsa poravnana, ekskurzija na Češko pa se je iztekla z nekaj malega
plusa. Zimske igre so zaradi zelo slabe udeležbe stale za cca 500 € več od predvidenega
denarja. Na postavki Dom muzealcev je prav tako nastalo več stroškov zaradi cenitve.
Ocenjujemo, da bomo zaradi doma imeli letos konec leta izgubo po poslovnem dogodku, po
denarnem toku pa se bodo zmanjšale rezerve na 2.500 €. Potrebno bo skrajno varčevati.
Ekskurzija v Rezijo se mora pokriti.
- 15. 6. 2015 je potekalo regijsko izobraževanje v Celju v organizaciji Pokrajinskega
muzeja Celje. Udeležilo se ga je 29 muzealcev.
- 15. 5. 2015 so bila Valvasorjeva odličja podeljena v Baročni dvorani Radovljiške
graščine. Bilo je okrog 100 udeležencev. Ob tem dogodku je izšla brošura z objavo
nominirancev in dobitnikov nagrad. 13. 5. 1915 je bila novinarska konferenca v SEM,
zbrane odzive medijev še pričakujemo.
- 18. 5. 2015 je potekala ICOM delavnica muzejske etike, ki jo je vodila Eva Maehre
Lauritzen (NOR).
- Od 11. do 14. 6. je bila izvedena izredno uspešna ekskurzija na Češko (Plzen in južna
Češka). Na ekskurziji je bilo 40 oseb. Poročilo, ki ga je pripravila Taja J. Gubenšek je na
seji podala mag. Mojca Jenko.
- Priprave na zborovanje SMD. Irena Marušič iz Tehniškega muzeja je v imenu
organizatorja poročala o poteku priprav na zborovanje. Poslali so predlog programa
zborovanja in ekskurzije. Do 5. 6. 2015 je bil rok za oddajo prispevkov za zbornik
zborovanja. Urednica je sporočila, da je doslej prispelo 6 člankov, ki so že pri lektorici,
ostale še čaka.
- Na zadnji seji je bilo le rečeno, da se nagrade prejemnikom Valvasorjevih odličij podelijo
v enakem znesku kot lani. Predsednica je predlagala, da se to opredeli s sklepom.
Sklep 2: IO SMD se je seznanil z delom društva od zadnje seje.
Ad 3 Delo društva do naslednje seje, predvidoma 18. 9. 2015
- Priprave na 16. zborovanje SMD v Bistri. Irena Marušič je povedala, da morajo biti do
konca junija oddani vsi članki, da gredo v lekturo. Pričakuje se okrog 20 člankov.
Predstavila je tudi okviren program zborovanja SMD v Bistri. Zaprosi se župana za
pozdravni nagovor. Predlog programa zborovanja je razdeljen na tri sklope. Za vsak
sklop bo en moderator. Ob 17. uri je predviden občni zbor. Tehniški muzej se dogovori
glede kosila in postrežbe. Naslednji teden, pred praznikom, mora biti vabilo s programom
zborovanja objavljeno. Za stroške prehrane odda SMD naročilnico izvajalcu storitve.
Predvidi se hrano za cca 60 oseb za prvi dan. V Bistri je možnost prenočitve za okrog 30
oseb, sicer pa je možnost prenočevanja tudi na Vrhniki. Irena Marušič bo vprašala in
pridobila ponudbo ter posredovala naslove za rezervacijo prenočišč, ki jo udeleženci sami
izvedejo, so pa možnosti objavljene ob prijavnici na zborovanje. Tehniški muzej predlaga
drugi dan zborovanja ekskurzijo po sledeh tehniške dediščine na Pivško in okolico. V
Pivki je Park vojaške zgodovine, kjer so za Tehniški muzej, Narodni muzej in Muzej
novejše zgodovine Slovenije predvideni depoji v sklopu večjega projekta, ki poteka. Poleg
ogleda predvidenih prostorov za depoje je predviden tudi obisk eko muzeja Pivških jezer.
Predlog je tudi ogled nove razstave Muzej Krasa Notranjskega muzeja Postojna.
Organizator pripravi program ekskurzije s časovnico. Tehniški muzej organizira prevoz z
avtobusom in se pogovori s Parkom vojaške zgodovine glede možnosti prehrane. Odhod
bo iz Ljubljane, predvidene pa so tri postaje vstopanja. Program gre pred 25. 6. v objavo.
Lani je bila kotizacija plačana do 31. 7. za prvi dan 60 €, za drugi dan 30 €, za oba dneva
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80 €. Po tem datumu člani 80 € / 40 € / 100 €, nečlani 100 € / 50 €/ 120 €. Letos bi bilo
enako. Za soboto se predvidi en obrok. Odhod bo iz Ljubljane ob 8. uri izpred Tivolija,
pobiralo bi se še na Dolgem mostu in na Vrhniki. Datum prve prijave se letos zamakne
na 5. 9. z nižjo ceno, prijave do 30. 9. pa z višjo ceno za člane. Program mora biti
pripravljen do 25. 6. 2015. Tehniški muzej poskrbi za promocijski material /vrečke –
dotisk znaka SMD. Kar posebej pripravijo, izstavijo račun društvu. Društvo obvestijo, da
se izstavi naročilnico direktno na ponudnika. Zbornik se natisne do zborovanja v nakladi
200 izvodov. Tiskala bo Knjigoveznica Radovljica. Zbornik mora biti natisnjen do 5. 10.
2015.
- Dom muzealcev. O izidu javnega poziva za mnenja glede odtujitve Doma muzealcev na
Bledu je poročal dr. Andrej Smrekar. Na poziv društva se je odzvalo 11 članov in poslalo
pripombe oziroma predloge kaj z Domom na Bledu. Smrekar je podal statistiko
predlogov: 3 za muzejsko trgovino, 2 za počitniške kapacitete, 1 proti prodaji, 1 prostori
za skupno uporabo, 1 za prodajo ter da se denar porabi mogoče za štipendijski sklad.
Predsednica je poročala , da je Dom s pripadajočimi parcelami ocenil Miha Ocvirk sodni
cenilec, ocenjena vrednost je 970.000 €. Cenitev je bila izdelana po tržnih primerjavah in
po nabavni vrednosti. Predsednica predlaga, da bi še pred počitnicami izbrali prodajnega
posrednika. Izbrati je potrebno najboljšega ponudnika. Estera Cerar je menila, da če
imamo ocenjeno vrednost, se lahko išče direktno nekoga, ki bi to kupil.
Strinjali smo se, da se člane, ki so podali predloge, povabi na sestanek, kjer se obravnava
to tematiko. Predsednica je še poudarila, da moramo do oktobra nekaj narediti glede
nepremičnine na Bledu, saj to bremeni SMD. Odločiti se je potrebno ali se interesenta, ki
je izkazal zanimanje za stavbo direktno nagovori ali se da javno objavo. Preverili bomo
pravni okvir, kako to speljati. Z odvetnikom se oblikuje oglas za objavo na spletni strani
SMD. Določi se rok (predvidoma do sredine septembra), do katerega se zbirajo ponudbe.
- Začetek postopka za volitve novega vodstva in organov SMD. Predsednica je članom
razdelila osnutek obvestila. Do septembra se podaljša možnost, da se razmisli kako
razdeliti funkcije za pomoč predsedniku. Predlog je, da se opredeli tajnika društva, ki
opravlja administrativne posle. Zdaj večino vsega opravlja sama predsednica, kar je zelo
obremenjujoče.
Mag. Mojca Jenko predlaga, da se funkcijo podpredsednika ukine in jo nadomesti s
tajnikom ter tako za administrativne zadeve izbere nekoga, ki vodi tajniške posle.
Predsednica pripravi dnevni red za občni zbor in predlog spremembe statuta za občni
zbor v smislu, da IO izmed sebe izbere nekoga, ki vodi tajniške posle. Treba se je namreč
zavedati, da je društvo prostovoljno. Opozori tudi na to, da se lahko zgodi, da predsednik
ne bo izvoljen. Potrebno bo nagovarjati k kandidaturi. Statut namreč ne opredeljuje
situacije, če ni kandidata oz. če predsednik ni izvoljen. Postavlja se vprašanje ali IO
prevzame v tem primeru začasno vodenje. Pred volitvami na občnem zboru bi bilo dobro
sprejeti sklep o spremembi statuta na to temo.
Pričeti je potrebno s postopkom za volitve novega vodstva in organov SMD. Predsednica
pripravi poziv, ki se ga objavi na spletni strani in razpošlje članstvu. Priloga poziva sta
dva obrazca: soglasje h kandidaturi, predlog kandidata v organe SMD. Kot priloga bo to
priloženo tudi temu zapisniku.
- Drugo:
Ponovno je bilo nekaj besed še o uvedbi napisa PRESS na članske izkaznice SMD. O tem bo
govora na naslednji seji.
Predsednica je na IO naslovila prošnjo, da IO soglaša s pismom podpore pri projektu
Digitalne zgodbe zgodovinskih mest, ki ga prijavljajo Muzeji radovljiške občine v Bruselj
(Ustvarjalna Evropa). Podpora ne bo imela za društvo nobenih finančnih posledic –
obremenitev. Gre le za to, da prijavitelj prikaže možnost za široko seznanjanje z vsebino
projekta in veščinami, ki jih bo ta projekt nudil. V sklopu projekta, v kolikor bo prijava
uspešna, bi se člani SMD lahko v letu 2017 oz. 2018 udeležili delavnic in predavanj, lahko
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pa bi se temu namenil tudi kak muzeoforum. Predsednica, bi tako pismo podpore lahko
podpisala komurkoli sama, ker pa je tu v dveh vlogah, sama tega ne more/želi storiti, oz. želi
za to imeti mandat IO-ja.
Mag. Mojca Jenko je opozorila, da je potrebno program za strokovne ekskurzije pričeti
pripravljati pravočasno, da potem ni težav, ter predlagala, da se omogoči plačilo z več obroki.
Predsednica je poudarila, da je Taja J. Gubenšek zelo dobro organizirala strokovno ekskurzijo
na Češko in bila pripravljena sodelovati pri pripravi programa. Morda bi bili ona in mag.
Mojca Jenko v bodoče lahko zadolženi za organizacijo ekskurzij.
Govora je bilo še o ekskurziji v Rezijo, predvidena je kmalu po zborovanju SMD.
Mag. Mojca Jenko je pripomnila, da ne smemo obveščati o ekskurziji zgolj ljudi, ki imajo
plačano članarino ter da bi morali v prihodnje boljše obveščati ter 14 dni pred odhodom
obvestilo razposlati še sorodnim društvom.
Sklep 3: Na spletno stran in članstvu gre do 24. 6. 2015 prvo Obvestilo za prijave na
zborovanje SMD v Bistri. Do 5. 9. se za prvi dan plača kotizacija 60 €, za drugi dan 30 €, za
oba deva 80 €. Do 2. 10. člani 80 € / 40 € / 100 €. Nečlani v vsakem primeru plačajo 100 € /
50 €/ 120 €.
Sklep 4: Komisija s predsednikom dr. A. Smrekarjem se sestane z vsemi, ki so se odzvali na
poziv glede reševanja problematike Doma muzealcev, 3. 7. 2015 v sejni sobi Narodne
galerije.
Sklep 5: Oglas za zamenjavo nepremičnine na Bledu za druge nepremičnine se objavi na
spletni strani SMD.
Sklep 6: Objavi se poziv za volitve v organe SMD. Priloga sklepa je poziv.
Sklep 7: Muzej radovljiške občine se podpre s Pismom podpore pri projektu Digitalne zgodbe
zgodovinskih mest.
Sklep 8: Predsednica stopi v kontakt z Luigio Negro glede organizacije strokovne ekskurzije
za ljubitelje v Rezijo.

Ad 4 Razno
- Elizabeta Petruša Štrukelj je sporočila, da se predvideva Muzeoforum 12. oktobra, po
zborovanju, v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi. Gost Graham Black iz VB.
Organizacija z I. Marušič in Borutom Rovšnikom.
- V torek, 23. 6. 2015 bo v Narodnem muzeju predstavitev južnočeške regije in njenih
kulturnih ustanov, ob 11. uri. Srečanja se bodo udeležili tudi udeleženci ekskurzije na
Češko v organizaciji Slovenskega muzejskega društva.
- Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa kulture. Generalna pripomba, da MK še
ni ozavestilo, da je odgovorno tudi do denarja vloženega v pooblaščene muzeje.
Seja IO je bila zaključena ob 12.00.
Naslednja seja IO SMD bo predvidoma 18. septembra 2015.

Tolmin, 20. 6. 2015

Zapisala: mag. Damjana Fortunat Černilogar
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