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ZAPISNIK  
 

2. seje Predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije,  
ki je bila v četrtek, 11. junija 2015, ob 11. uri v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. 

 
 

 
Prisotni:  
- Aleksandra Berberih-Slana, Muzej narodne osvoboditve Maribor 
- Alenka Černelič Grošelj, Posavski muzej Brežice 
- Ana Motnikar, Slovenski etnografski muzej 
- Barbara Ravnik, Gorenjski muzej 
- Breda Činč Juhant, Prirodoslovni muzej Slovenije 
- Flavio Bonin, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran 
- Natalija Polenec, Tehniški muzej Slovenije 
- Tanja Roženbergar, Muzej novejše zgodovine Celje 

 
NO: 

- Staša Tome, Prirodoslovni muzej Slovenije 
- Jože Rataj, Pokrajinski muzej Celje 

 
in  

- Anica Odlazek, Muzej novejše zgodovine Celje 
 
Opravičeno odsotna:  
- Borut Križ, Dolenjski muzej Novo mesto 
- Irena Lačen Benedičič, Gorjnesavski muzej Jesenice 
- Jana Šubic Prislan, Goriški muzej Kromberk Nova Gorica, 
- Metka Fujs, Pomurski muzej Murska Sobota (NO) 
- Marija Jaklič, Narodni muzej Slovenije 

 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red:  
1. Ugotovitev prisotnosti  
2. Potrditev zapisnika 1. seje 
3. 103. člen ZVKD 
4. Pregled tekočih aktivnosti sekcij SMS in polletno poročilo 
5. Lilijana Stepančič 
6. Razno (dvojezičnost PMN…) 
 

Ad 1 
 
Ugotovitev prisotnosti: Prisotnih je bilo 8 članov predsedstva, seja je bila sklepčna.  
 
Ad 2 
 
Predsednica je prisotne seznanila z zapisnikom 1. seje, ki je bila 24.3.2015.  Člani predsedstva SMS so zapisnik 

potrdili in sprejeli. 

 

Sklep: 
Zapisnik 1. seje predsedstva SMS  je bil sprejet in potrjen. 
 
Ad 3 
 
Predsednica je prisotne seznanila s problematiko 103. člena ZVKD (poklici na področju varstva; zmeda pri 

pripravnikih), o katerem teče razprava na Ministrstvu za kulturo. S strani SMS je bilo s štirih naslovov poslano 
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na MK stališče oz. mnenje (ministrici, Vereni Vidrih Perko, Nadi Zoran, …), poslali pa naj bi ga tudi konsevarorji-

restavratorji.  Druga zadeva pa je sprememba Pravilnika, ki ga na MK obravnava druga komisija. To zadevo naj 

prednostno obravnava tudi naša komisija za zakonodajo in pravna vprašanja pri SMS (apel na MK). Medtem je 

direktorica Tehniškega muzeja Natalija Polenec na MK že poslala stališče v imenu kolegija direktorjev 

nacionalnih muzejev. 

 

Sklep 1: 
Ministrstvo za kulturo prosimo za sestanek (predsednica SMS in predstavnik ministrstva) na temo 
spremembe zakonodaje in zagotavljanje vključenosti Skupnosti muzejev Slovenije v ta proces. 
 
Sklep 2: 
Članice Skupnosti muzejev Slovenije obvestimo glede 103. člena ZVKD. 
 

Ad 4 

 

Predsednica je prisotne seznanila, da pripravlja 1. zahtevek in polletno poročilo za Ministrstvo za kulturo. Večja 

težava se pojavlja pri zbiranju računov oz. dokumentov, ki so obvezna priloga zahtevka, ter same izvedbe 

programa do oddaje zahtevka (nekatere postavke programa so bile usklajene oz. znižane gleda na višino 

odobrenih programskih sredstev MK za leto 2015). Pozvala je tudi Komisijo za dodeljevanje sredstev za 

individualne mednarodne udeležbe, da se mora sestati čim prej v naslednjem tednu in sprejeti razdelitev 

sofinanciranja individualnih udeležb. 

- Program 2015 se mora izvajati po sklopih, kot je bil prijavljen.  

- Vodnik po muzejih bo (priprava, tisk / slo-ang), vanj bodo vključene samo članice SMS (vodnik po članicah 

SMS). Potrebna je postavitev na novo. 

- Manjka poročilo sekcije za tehnično dediščino. 

- Poletna muzejska noč – vnos v Galis, kjer bo pregledno in videno, kje se kaj dogaja (brezplačno 

Semantika). 

- Arhiviranje dokumentov SMS: arhiv moramo oddati v pristojne arhive, če nimamo arhivista. Rešitev je 

oddaja arhiva MNO MB, ki ima zaposlenega arhivista. Pri SMS obdržimo samo tekoči arhiv.  

- Leta 2020 SMS praznuje 50 let. 

 

Sklep 1: 
Zahtevek št. 1 se za Ministrstvo za kulturo pripravi skladno z izvedenim programom v prvi polovici leta 2015 z 
vsemi zahtevanimi prilogami. 
 
Sklep 2: 
Vodnik po članicah SMS se izvede na novo, vanj bodo vključene samo članice Skupnosti muzejev Slovenije. 
 
 
Ad 5 
 
Predsednica je prisotne seznanila s pismom Lilijane Stepančič, ki je bila po njeni izjavi neupravičeno 
razrešena/odstavljena z mesta direktorice Obalnih galerij Piran, saj, kot navaja, za to ni bilo razlogov. S strani 
SMS še ni bilo poslanega odziva. 
 
Razprava - Nujno bi bilo potrebno uvesti posvete za direktorje: 

o Problematika v zavodih (kadrovske zadeve, odgovornost delavca, …). 
o Odgovornost direktorja (jih je vedno več, potrebna prevetritev za obe strani). 
o Pravna pomoč (je nujna in je nimamo, kako plačevati zunanje izvajalce). 

 
Prisotni so sprejeli sklep, da predsednica pripravi dopis in ga pred tem še pošlje članom predsedstva v pregled.  
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Prioriteta za članice SMS v letu 2016 je načrtovanje delavnic/seminarjev na temo problematike in vodenja v 
zavodih. 
 
Sklep: 
Predsednica pripravi dopis na temo problematike v zavodih (vodenje, kadrovanje, odgovornosti, …).  
 
 
Ad 6 
 
Dvojezičnost in Poletna muzejska noč:  
Predsednica je pripravila obvestilo članicam SMS, da si morajo dvojezičnost same zagotoviti, v kolikor so na 
takem območju. Se pa prisotni strinjajo, da zaenkrat ostajamo pri obstoječem že sprejetem stališču, da pa naj 
se pridobi pravno mnenje, kaj je obvezujoče in kdo mora to zagotavljati oz. je odgovoren. 
 
Sklep: 
Predsednica pridobi pravno mnenje glede zagotavljanja dvojezičnosti. 
 
 
 
Zapisala:       Predsednica: 
Anica Odlazek       dr. Aleksandra Berberih Slana 
 

 


