
Zapisnik 2. – redne seje Sveta zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice

Seja zavoda je potekala v torek, 20.1.2009 ob 13. uri na upravi muzeja, tokrat v Kasarni.

Prisotni so bili člani sveta: predstavnika Občine Kranjska Gora Vlasta Skumavc Rabič in 
Miro Eržen (od 14.ure dalje), predstavnik Občine Jesenice Stevo Ščavničar, predstavniki 
zainteresirane javnosti (Kulturniška zbornica) Irena Marušič  in Irena Jeras Dimovska ter 
predstavnik delavcev Silvester Mirtič.

Po službeni dolžnosti sta bili prisotni Irena Lačen Benedičič (direktorica) in Monika Jakelj 
(poslovni sekretar).

Opravičeno je bil odsoten Franci Smolej.
Sejo je vodil predsednik Sveta zavoda Stevo Ščavničar.

Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1.- konstituantne seje sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice
2. Sprememba sistemizacije zavoda
3. Sprejem finančnega in vsebinskega plana, kadrovskega načrta delovnih mest ter načrta 

nabav in gradenj osnovnih sredstev GMJ za leto 2009
4. Poročilo o delu GMJ za SPM
5. Razno

K točki 1. Potrditev zapisnika 1.- konstituantne seje sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice
Pregledali so se sklepi zapisnika in njihova uresničitev.

Sklep 5.2. – poročilo o delu GMJ v okviru projekta SPM  je 4.točka te seje.

Sklep 6.1.1.  – občina Jesenice je dala pisno pojasnilo glede Sprememb in dopolnitev  Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (gradivo posredovano članom na 
seji). Občina Kranjska Gora je glede tega kontaktirala z Občino Jesenice in bo spremembo 
odloka obravnavala na marčevski seji.

Sklep 6.3.2.  – predsednik Sveta zavoda GMJ je podal pisno pojasnilo glede potrjevanja cen  
storitev. Pojasnilo je dano po posvetu z vodjo medobčinske notranje revizijske službe: Svet 
zavoda daje soglasje k cenam javnih kuturnih dobrin, razen v primeru, ko gre za prodajo 



blaga  – za to je pa pristojen direktor, ki o ekonomski uspešnosti  take prodaje poroča v 
letnem poročilu.

SKLEP 1: Zapisnik je potrjen.

K točki  2 . Sprememba sistemizacije zavoda

Glede predlagane sistemizacije ni pripomb. K gradivu je bi priložen še celoten Pravilnik o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Gornjesavski muzej 
Jesenice z označenimi spremembami.

 Direktorica nadaljuje s postopkom spremembe sistemizacije (Skupni organ).

SKLEP 2: Potrjena je predlagana sprememba Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji  delovnih  mest.

K točki  3. Sprejem finančnega in vsebinskega plana, kadrovskega načrta delovnih mest ter                      
načrta nabav in gradenj osnovnih sredstev GMJ za leto 2009

Direktorica je predstavila vsebinski in finančni  del plana 2009 z vsemi projekti, ki se bodo v 
tem letu izvajali v občinah Jesenice in Kranjska Gora. Predstavljene so bile tudi investicije in 
načrt delovnih mest.

Kot dodatno gradivo, je bila dana tabela Angažma na projektih oziroma aktivnostih (narejena 
po navodilu predsednika Sveta zavoda in na pobudo člana Sveta zavoda Mira Eržena). V njej 
je vsako delovno mesto prikazano po deležih financiranja  in nalog, ki jih delavec opravlja. 
Razvidno je, da v okviru rednega dela približno  37 % zavzema razstavna dejavnost oziroma 
projekti.

Razprava je potekala tudi o vodenju evidence opravljenega dela po projektih v urah. Praksa 
nekaterih muzejev je pokazala, da je s tem več dela kot koristi. Problem muzejev je specifična 
narava dela.

Finančni plan je usklajen s sprejetima proračunoma  obeh občin.

Podan je bil tudi predlog  o sodelovanju muzeja z oddelkom za gospodarstvo na občini 
Jesenice, in sicer v smeri ustvarjanja turističnega produkta na motivu železarstva.

SKLEP 3:  Plan za leto 2009 je sprejet.

K točki 4. Poročilo o delu GMJ za SPM



Direktorica je podala poročilo o aktivnostih, ki so se izvajale v zvezi s projektom Slovenski 
planinski muzej. Poročilo se je dalo v razpravo.

Glede na to, da je to svoj projekt je smiselen dogovor med občino Kr.Gora in GMJ koliko 
dela in časa se bo za ta projekt namenilo. 

Omenjen je bil tudi problem, kdo bo ta muzej upravljal, ko bo odprt.

SKLEP: Svet zavoda je bil seznanjem s poročilom.

K točki  5. Razno

5.1. Pridobivanje državnih sredstev
Člani sveta so dobili kot dodatno gradivo  informacijo o pridobivanju državnih sredstev  - 
financiranje javne službe, ki jo opravlja GMJ.  Zavod  ima verjetno pogoje za pridobitev 
statusa pooblaščenega muzeja za področje železarstva in planinstva.

5.2. Evidenca obiska 2008
Gradivu je  bila dodatna tabela s primerjavo obiska  za leto nazaj. Obisk je v povprečju po 
vseh hišah nižji kot leta 2007, kar ugotavljajo tudi ostali slovenski muzeji.

SKLEP 5.2.: Za lažjo primerjavo naj bo poslej poročilo  o obisku pripravljeno z 
grafičnim prikazom, in sicer za obdobje petih let.

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 15.uri.

 

Zapisala:
Monika Jakelj
                                                                                               Predsednik Sveta zavoda :
                                                                                               Stevo Ščavničar



Poslano:
- članom Sveta zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
- direktorici zavoda Ireni Lačen Benedičič
- arhiv.


