
Zapisnik 3. – redne seje Sveta zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice

Seja zavoda je potekala v petek, 27.2.2009 ob 9. uri na upravi muzeja (v Kasarni).

Prisotni so bili člani sveta: predstavnika Občine Kranjska Gora Vlasta Skumavc Rabič in 
Miro Eržen, predstavnika Občine Jesenice Stevo Ščavničar in Franci Smolej, predstavnici 
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).

Sejo je vodil predsednik Sveta zavoda Stevo Ščavničar.

Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red:

1. Pregled zapisnika 2.- redne seje sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice
2. Poslovno poročilo zavoda za leto 2008
3. Finančno poročilo zavoda za leto 2008
4. Razno

K točki 1. Pregled  zapisnika 2.- redne  seje sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice
Člani sveta zavoda so ob pregledu zapisnika ugotovili, da so bili izpolnjeni vsi sklepi, sprejeti 
na prejšnji seji: skupni organ obeh občin je potrdil predlagano sistemizacijo, s čemer je bil 
izponjen  Sklep 2.  prejšnje seje, z  pripravo tabel pregleda obiska za pet let nazaj skupaj z 
grafično predstavitvijo, ki so jih člani Sveta zavoda so dobili na sami seji, pa je bil izpolnjen   
Sklep 5.2. prejšnje seje.

SKLEP 1: Zapisnik je potrjen.

K točki  2 . Poslovno poročilo za leto 2008
Direktorica je predstavila delo GMJ v letu 2008 kot je zapisano v prilogah k seji (Povzetek 
poslovnega poročila, Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih).

V razpravi so člani sveta zavoda ugotovili, da so v točki, kjer naj bi bili ocenjeni učinki 
poslovanja muzeja na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, urejanje 



prostora…), opisane predvsem povezave in način  sodelovanja z poslovnimi subjekti 
območja, ne pa učinki na ta področja.

Razbravo so člani sveta strnili v priporočilo direktorici, da skuša najti merila za oceno 
navedenih učinkov, kjer pa se jih ne da določiti, naj učinke poslovanja na področje opiše 
subjektivno.

SKLEP 2:  Svet je sprejel Poslovno poročilo za leto 2008.

K točki  3. Finančno poročilo za leto 2008
Predstavljeno je bilo računovodsko poročilo za leto 2008 (priloga gradivu). Bilanca stanja in 
Izkaz uspeha za leto 2008 kažeta, da je GMJ leto zaključil s presežkom prihodkov nad 
odhodki za 15.454,03. Predlagana je razporeditev presežka za nakup osnovnih sredstev za 
hrambo muzejskih predmetov in za nakup opreme za razstave (vitrine, kocke – podstavki za 
kipe).

SKLEP 3:  Svet je sprejel Finančno poročilo za leto 2008.

K točki  4. Razno
V točki »Razno« ni bilo razprave.

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 10.30 uri.

Zapisala:
Monika Jakelj
                                                                                             

Predsednik Sveta zavoda :
Stevo Ščavničar

Poslano:



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


