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ZAPISNIK  
 

3. redne seje Predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije,  
ki je bila v ponedeljek, 7. decembra 2015 ob 8. uri v Narodnem muzeju Slovenije (Metelkova) v Ljubljani. 

 
 
Prisotni:  
- Aleksandra Berberih-Slana, Muzej narodne osvoboditve Maribor 
- Borut Križ, Dolenjski muzej Novo mesto 
- Flavio Bonin, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran 
- Irena Lačen Benedičič, Gornjesavski muzej Jesenice 
- Breda Činč Juhant, Prirodoslovni muzej Slovenije 
- Barbara Ravnik, Gorenjski muzej 
- Ana Motnikar, Slovenski etnografski muzej 
- Natalija Polenec, Tehniški muzej Slovenije 
- Jana Šubic Prislan, Goriški muzej Kromberk Nova Gorica 
NO: 
- Metka Fujs, Pomurski muzej Murska Sobota 
- Staša Tome, Prirodoslovni muzej Slovenije 
- Jože Rataj, Pokrajinski muzej Celje 

in  
- Marija Jaklič, Narodni muzej Slovenije 
- Anica Odlazek, Muzej novejše zgodovine Celje 
 
Odsotni:  
- Alenka Černelič Grošelj, Posavski muzej Brežice 
- Tanja Roženbergar (SEM) 

 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red:  
1. Ugotovitev prisotnosti  
2. Program 2016 
3. Sprejem novega člana – Pivovarski muzej 
4. Tekoče zadeve 
5. Razno 
 

Ad 1 
 
Ugotovitev prisotnosti: Prisotnih je bilo 9 članov predsedstva, seja je bila sklepčna.  
Predsednica je prisotne seznanila, da je članica predsedstva Tanja Roženbergar menjala zaposlitev, zato bodo 
potrebne nadomestne volitve za enega člana predsedstva. V začetku leta 2016 se še pred skupščino pozove 
članice SMS h kandidaturi za novega člana. Hkrati je predlagano tudi, da se spremeni statut in sprememba 
potrdi na skupščini. 
 
Sklepi: 
Seja je sklepčna.  
Razpišejo se nadomestne volitve za enega člana predsedstva.  
Pristopi se k spremembi statuta SMS. 
 
Ad 2 
 
Predsednica je prisotnim predstavila predlog programa za leto 2016, ki je bil oddan na Ministrstvo za kulturo: 

Sklop I – Izobraževalne vsebine 

- Izobraževanja in delavnice (muzejska dokumentacija, izobraževanje in komuniciranje) 

- Zmanjševanje tveganj za dediščino (preventivna konservacija) 

- Kongres slovenskih muzealcev (3 dnevni: SMS, ICOM, SMD) 

- Tehniška dediščina (posvet) 
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Sklop II – Mednarodna dejavnost 

- Strokovne ekskurzije v tujino (Universalmuseum Joanneum, Gradec, Avstrija-sekcija za dokumentacijo, 

Veszprem, Madžarska-sekcija za konservatorsko-restavratorsko dejavnost) 

- Konferenca Muzejske migracije (enodnevna mednarodna delavnica) 

- Udeležba na mednarodnih konferencah (letna konferenca NEMO, American Alliance of Museums) 

- Individualna udeležba na izobraževanjih v tujini (prijave posameznikov) 

Sklop III – Promocija 

- 16. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev 

- Sodelovanje na promocijskih prireditvah (Študentska arena, Otroški bazar, Festival za tretje življenjsko 

obdobje, Pikin festival, Festival Bobri, …) 

- Z igro do dediščine (predstavitev v Tednu otroka) 

- Poletna muzejska noč 

Sklop IV – Izdaja strokovnih publikacij 

- Muzejske in galerijske knjižnice -brošura 

- Priročnik Muzejska konserv - restav. dejavnost 

- Pedagoški programi v slovenskih muzejih 

 

Višina zaprošenih sredstev za program na ministrstvu je 27.000 €. 

 

Razprava: 

- Tiskani priročnik za KRD naj dobi vsaka članica,  pridobiti je treba več ponudb za tisk. Sicer je po letu 2008 

bil izdan samo v PDF (tiskale so si ga članice same), različno tretirano - v zvezi s klasifikacijo NUK podatek 

preveri Ana Motnikar. Preveri se tudi oddaja obveznih izvodov in vpisovanje v COBISS. 

 

- Sofinanciranje individualnih mednarodnih udeležb: obdržimo utečen sistem. 

 

Sklepi: 

Predsedstvo podpira predlog programa za 2016.  

Tiskani priročnik dobijo vse članice SMS.  

Sekcijo za muzejske knjižnice se opozori na problematiko, ki pripravi predloge/priporočila za muzejske 

knjižnice in predstavitev na Kongresu slovenskih muzealcev. 

 

Ad 3) 

 

SMS je prejela pisno vlogo Pivovarskega muzeja za včlanitev (statut SMS - ni pogoj, da ima članica status 

muzeja). Vloga za članstvo se bo uvrstila na skupščino SMS, Pivovarski muzej se o postopku obvesti. 

 

Sklep: 

Vloga za članstvo Pivovarskega muzeja se bo potrjevala na skupščini SMS. 

 

Ad 4) 

- Pokrajinski muzej Kočevje: Izteka se mandat predstavnici SMS Alenki Černelič Krošelj. PMK je podal 

predlog, da se ji mandat podaljša za naslednje mandatno obdobje, s čimer se predstavnica strinja.  

 

Sklep: 

Predsedstvo se s predlogom Pokrajinskega muzeja Kočevje strinja in potrjuje Alenko Černelič Krošelj kot 

predstavnico SMS za naslednje mandatno obdobje. 
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- JZ Trubarjevi kraji in Gorenjski muzej: polemike glede delovanja, obrnili so se tudi na SMS. Zadeve se tičejo 

delovnega prava, zato SMS o tem ne more razsojati.  

- Podan je bil predlog, da bi SMS, SMD in ICOM ustanovile skupno etično komisijo. 

- Tomaž Lauko: zahtevek po izplačilu honorarja za nazaj (leto 2011). Preverjeno je, da SMS ne razpolaga z 

dokumentacijo, zahteva je negativna.   

  

Ponovni sklep: 

Avtorski honorarji se izplačujejo samo zunanjim izvajalcem. 

 

- Pilonova galerija Ajdovščina: vsebine za gluhe in slabovidne (prijava na SMS). Sprejeto je bilo stališče, da 

SMS lahko le pozove muzeje, kdo je za, ni pa SMS zavezana za to realizacijo. 

 

- Ministrstvo za kulturo se zavzema za profesionalizacijo delovanja SMS, ICOM, SMD (1 zaposlitev). 

 
 

Ad 5) 

- Borut Križ je izpostavil problem hrambe digitalnih vsebin (strokovna dokumentacija), saj lahko pride do 

izgube bistvenih podatkov. Nujna in potrebna bi bila ureditev na državni ravni.  

 

- Predsednica je podala predlog glede ureditve arhiva SMS:  prostor ima MNO MB, uredila bi ga študentka, 

ki ima strokovni izpit. Urediti ga je treba do obletnice, aktivnost je del programa 2016. Pripraviti je 

potrebno tudi navodila (arhivski standardi). 

 
- SMS je dobila v vednost dopis MzK vezan na g. Marjana Gerdeja o spletni dostopnosti muzejskih 

predmetov (dopis naslovljen na Narodni muzej). Zaprosilo MzK za skupni odgovor. 

 
 
 
Zapisala       Predsednica 
Anica Odlazek         dr. Aleksandra Berberih-Slana 
 

 


