ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA SMD
Datum: 11. oktober 2013
Kraj: Gorenjski muzej, Kranj, pričetek ob 15.30
Število prisotnih: 40

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Predlog spremembe pravilnika o podeljevanju Valvasorjevih nagrad
4. Izvolitev nove Komisije za podeljevanje Valvasorjevih nagrad, priznanj in diplom
5. Razno

Po pozdravnem nagovoru je predsednica SMD Verena Štekar-Vidic povedala, da je na dan 11.10.2013, v
času XIV. Zborovanja Slovenskega muzejskega društva, sklican občni zbor z namenom, da odloča o
spremembah pravilnika za podelitev Valvasorjevih nagrad in da izvoli novo komisijo za podelitev
Valvasorjevih nagrad za mandatno obdobje 2013-2017.
Po 1. točki, imenovanju organov občnega zbora in zapisničarke, je vodenje občnega zbora prevzelo
delovno predsedstvo v sestavi: Marija Ogrin, predsednica, Irena Lačen Benedičič, članica in Saša
Florjančič, članica.
Predsednica delovnega predsedstva je predstavila pod 2. točkodnevni red občnega zbora, na katerega
ni bilo pripomb, zato je bil sprejet s sklepom.
Sklep 1: Občni zbor sprejema dnevni red.
V nadaljevanju je verifikacijska komisija v sestavi: mag. Estera Cerar, predsednica, Aljaž Pogačnik, član in
mag. Stane Okoliš, član ugotovila, da je bilo tedaj na občnem zboru prisotnih 24 članov SMD. Po določilu
17. člena društvenega statuta je občni zbor nadaljeval delo s 3. točko dnevnega reda, s sprejetjem
sprememb pravilnika o podeljevanju Valvasorjevih nagrad.
Predlog za spremembo pravilnika je potrdil IO SMD na svoji 14. seji, 13.9.2013. Predsednica društva
Verena Štekar-Vidic je spremembe nazorno predstavila projicirane na platno in poudarila, da gre za
uskladitev terminologije s statutom, popravke nekaterih lapsusov in predvsem za dopolnitev druge točke
pravilnika z novim priznanjem, »Valvasorjevim nageljnom«, ki se lahko podeljuje v obliki listine.
Namenjeno je tistim dosežkom, ki jih prepozna komisija izmed neprijavljenih na razpisu in ki nakazujejo
novosti in cilje, ki bi jim ostali muzealci lahko v prihodnosti sledili.
Potem se je na občnem zboru razvila burna debata o ustreznosti uporabe poimenovanj »Valvasorjeva
priznanja« in »Valvasorjeve nagrade« v alineji b) 2. člena pravilnika. Opozorjeno je bilo na neskladnost
pravilnika o podeljevanju Valvasorjevih nagrad s Pravilnikom o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne
dediščine in varstva arhivskega gradiva. V slednjem se za isti namen uporablja termin »priznanja« in ne
»nagrade«, kot velja v našem pravilniku. To neskladje je nastalo ob spremembi aktualnega pravilnika na
občnem zboru na Jesenicah, 7.10.2011, ko je prevladalo mnenje, da obstaja kvalitativna razlika med
nagrado in priznanjem, tudi v finančnem smislu in je bilo, ne glede na dilemo, sprejeto, da SMD podeljuje

»Valvasorjeve nagrade« za enkratni dosežek preteklega leta in ne »Valvasorjevih priznanj« za enkraten
dosežek preteklega leta, kot je to določal še poprejšnji pravilnik. Sprejeti so bili sklepi:
Sklep 2: Spremembe pravilnika se sprejmejo, kot jih je predstavila predsednica društva.
Sklep 3: V 2. členu pravilnika naj se pod točko b) še naprej uporablja izraz Valvasorjeve »nagrade«, ob
čemer se v oklepaju zapiše (do 2011 »priznanja«).
Sklep 4: Ministrstvu za kulturo bo vodstvo SMD predstavilo problematiko poimenovanja (nagradepriznanja) in v tem delu poskušalo doseči uskladitev pravilnika o podeljevanju Valvasorjevih nagrad s
Pravilnikom o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva.

Pod 4. točko dnevnega reda je zbor obravnaval izvolitev nove komisije za podeljevanje Valvasorjevih
nagrad za mandatno obdobje 2013-2017.
Predsednica društva Verena Štekar-Vidic je pojasnila, da je IO SMD na svoji 12. seji, 26.4.2013, sprejel
sklep, da se do 20. junija javno pozove vse redne člane SMD za kandidaturo članstva v komisiji. Na 13.
seji, dne 21.6.2013, je IO SMD potrdil prispele kandidature. Bilo jih je osem in sklenil je pripraviti vse
potrebno za izvolitev sedmih članov na občnem zboru. Dne 20. septembra je ena kandidatka od
kandidature odstopila, tako da je ostalo sedem kandidatov. Predsednica društva je v nadaljevanju
predstavila sedem kandidatov in predlagala, da občni zbor o listi odloča javno. Zatem pa je bilo
ugotovljeno, da en kandidat na listi, doc. dr. Jože Hudales, sicer je član SMD, a ne dela več v muzeju, kar
mu po društvenem statutu onemogoča članstvo v odborih društva. Predsedujoča občnemu zboru Marija
Ogrin je nato dala na glasovanje, da se občni zbor strinja z imenovanjem novih kandidatov izmed
prisotnih članov. Sprejet je bil sklep:
Sklep št. 5: Občni zbor SMD se strinja, da se na občnem zboru izmed prisotnih izberejo dodatni novi
kandidati.
Nato je občni zbor predlagal dodatne tri kandidatke, mag. Natašo Kolar, mag. Marjetko Balkovec
Debevec in mag. Mileno Koren Božiček, ki so se strinjale s kandidaturo. Volilna komisija (v isti sestavi
kot verifikacijska) je nato pripravila volilne liste s seznamom devetih kandidatov, urejenem po abecednem
vrstnem redu, ter pojasnila pogoje volitev. Po poteku volitev in preštevanju glasov je volilna komisija
poročala, da je glasovalo 40 članov SMD, da so bile vse glasovnice veljavne, in predstavila izid:
1.mag. Flavio Bonin, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran je prejel 38 glasov
2.mag. Marjetka Balkovec Debevec, Slovenski šolski muzej je prejela 37 glasov
3.mag. Darko Knez, Narodni muzej Slovenije je prejel 36 glasov
4.ddr. Verena Vidrih Perko, Gorenjski muzej je prejela 32 glasov
5.mag. Tita Porenta, Muzeji Radovljiške Občine je prejela 32 glasov
6. Zdenko Picelj, Dolenjski muzej Novo Mesto je prejel 30 glasov
7.mag. Nataša Kolar, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož je prejela 29 glasov
8.mag. Milena Koren Božiček, Galerija Velenje je prejela 26 glasov
9.dr. Marjeta Mikuž, Narodni muzej Slovenije je prejela 10 glasov
Občni zbor je nato sprejel sklep:

Sklep 6: V Komisijo za podeljevanje Valvasorjevih nagrad, priznanj in diplom za izjemne dosežke na
področju muzejstva so bili izvoljeni naslednji člani SMD:
mag. Flavio Bonin, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran
mag. Marjetka Balkovec Debevec, Slovenski šolski muzej
mag. Darko Knez, Narodni muzej Slovenije
ddr. Verena Vidrih Perko, Gorenjski muzej
mag. Tita Porenta, Muzeji Radovljiške občine
Zdenko Picelj, Dolenjski muzej Novo mesto
mag. Nataša Kolar, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
Pod 5. točko–razno dnevnega reda občnega zbora v Kranju je mag. Stane Okoliš, direktor Slovenskega
šolskega muzeja predstavil situacijo, v kateri se nahaja njegova institucija in zaprosil SMD, da posreduje
pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
namerava namreč združiti Slovenski šolski muzej (SŠM) z Muzejem športa. Slovenskemu šolskemu
muzeju gre za to, da ohrani identiteto. Zaposleni v Slovenskem šolskem muzeju zahtevajo, da MIZŠ
pojasni razloge za združitev. Nujno je, da SMD kot stanovska organizacija zavzame svoje stališče do tega
vprašanja. Pričakuje, da ljudje, ki delajo v muzejih, zavzamejo do tega vprašanja nekoliko ostrejše stališče.
SMD naj poda izjavo oz. zahtevo, da MIZŠ pojasni razloge za združevanje. Nesporno dejstvo je, da
razloga za združevanje v predlogu sklepov, ki ga je SŠM po e-pošti prejel od MIZŠ, ni. Edina obrazložitev
MIZŠ glede tega vprašanja je, da »imata oba muzeja podobne vsebinske zasnove«. Dejstvo je tudi, da ima
Slovenski šolski muzej 115-letno tradicijo, Muzej športa pa je bil ustanovljen leta 2000 in ima dva
zaposlena. Predlagatelji te združitve, je menil Okoliš, nimajo potrebnega vedenja o kulturni dediščini.
Stane Okoliš je še pojasnil, da je bil Slovenski šolski muzej z nastankom Ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport dodeljen Direktoratu za kulturno dediščino. Po razdružitvi tega ministrstva je
Slovenski šolski muzej spet pod Ministrstvom za znanost izobraževanje in šport. Vlada RS je nazadnje
zamenjala tudi dva člana, ki ju je kot ustanoviteljica v svet muzeja imenovala na predlog ministrstva
pristojnega za šolstvo. Stane Okoliš je prosil SMD, da na Ministrstvu za kulturo apelira, da ni razloga, da
bi po isti logiki zamenjali tudi člana sveta muzeja, ki ga je Vlada imenovala na predlog ministrstva
pristojnega za kulturo. Pojasnil je, da ni zagotovil, da bo Slovenski šolski muzej svojo dejavnost lahko
izvajal tudi v bodoče.

Predsednica SMD, Verena Štekar-Vidic, je povedala, da je bila preko e-pošte deloma seznanjena s
problematiko, a po posredovanju povpraševanja po mnenjih od IO SMD, razen dveh, teh ni uspela
pridobiti. Zato je mnenje posredovala samo v SŠM, ne pa tudi na ministrstva. Povedala je, da je bilo iz
priloženega gradiva mogoče sklepati edino to, da med muzejem in ministrstvom za šolstvo in šport ni
bilo primerne in demokratične komunikacije. Predlagala je, da se IO posebej bolj izčrpno seznani s
problematiko z obiskom predstavnikov v SŠM.

Zbor SMD je na podlagi predstavljene problematike podal naslednjo izjavo:
»Člani društva SMD podpiramo integriteto, suverenost in strokovnost delovanja Slovenskega šolskega
muzeja in zahtevamo, da bo v morebitnih sorodnih situacijah v prihodnje upoštevano mnenje strokovne
javnosti.«

Predsednica društva je zbor še seznanila s seznamom muzejev, katerih direktorji so se odzvali na njeno
povpraševanje po e-pošti o upoštevanju oz. neupoštevanju izkaznice SMD za brezplačen vstop. Seznam
se bo po nadaljnjih poizvedovanjih še dopolnjeval, povedala pa je, da ga bo SMD končno objavilo na
svoji spletni strani. Tako bo na voljo vsem članom, predvsem ljubiteljem, ki se tudi s tem argumentom
včlanjujejo v SMD.
Mag. Barbara Ravnik je Občnemu zboru SMD prebrala predloge sklepov posvetovanja.

Občni zbor SMD v Kranju je bil zaključen ob 19.30.

Zapisnik pripravila: Jana Babšek, Tržiški muzej

Datum: 28. 10. 2013

Overovili:

Ida Gnilšak, l.r.

dr. Marija Počivavšek, l.r.

