
Zapisnik 4. – redne seje Sveta zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice

Seja zavoda je potekala v torek, 26.maja 2009 na upravi muzeja (v Ruardovi graščini) ob 14. 
uri.

Prisotni so bili člani sveta: predstavnik Občine Kranjska Gora Miro Eržen, predstavnika 
Občine Jesenice Stevo Ščavničar in Franci Smolej, predstavnica zainteresirane javnosti 
(Kulturniška zbornica) Irena Marušič ter predstavnik delavcev Silvester Mirtič.

Opravičeno odsotni: Vlasta Skumavc – Rabič in Irena Jeras Dimovska.

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

Sejo je vodil predsednik Sveta zavoda Stevo Ščavničar.

Svet je sklepčen.
Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red:

1. Pregled zapisnika 3.- redne seje sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice
2. Pregled zapsinika 1. – korespondenčne seje
3. Delovna uspešnost direktorja za leto 2008
4. Pravilnik o odpiralnem času
5. Razno

K točki 1. Pregled  zapisnika 3.- redne  seje sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice
Na zapisnik ni bilo pripomb. Posebnih sklepov, katerih izpolnitev bi bilo potrebno preverjati, 
ni bilo.
SKLEP 1: Zapisnik je potrjen.

K točki  2 . Pregled zapisnika 1.-korespondenčne seje
Zaradi potreb projetnega dela za Slovenski planinski muzej se zaposli 0,5 kustosa in v 
povezavi s tem je potrebno povečati Načrt delovnih mest 2009. Sprememba je bila s starni 
vseh članov sveta potrjena.
SKLEP 2:  Svet je sprejel zapisnik in sklep 1. korespondenčne seje (Svet daje soglasje k  
Načrtu delovnih mest za leto 2009 javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice).



K točki  3. Delovna uspešnost direktorja za leto 2008
Razložen je bil ocenjavalni list k vlogi javnega zavoda za določitev delovne uspešnosti. Člani 
sveta so dobili nov – popravljen ocenjevalni list. Napaka je bila pod točko 2 .(povprečje treh 
predhodnih let je bilo previsoko, ker se vsota treh let ni delila s števiom tri). Pravilen izračun 
pokaže, da se je končna vsota odstotnih točk spremenila s 70 na 65. Po odredbi Vlade se 
stimulacija direktorjem za preteklo leto izplačuje v višini 4/12.

SKLEP 3:  Na osnovi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kuture in Ocenjevalnega lista k vlogi 
javnega zavoda za določitev delovne uspešnosti direktorja za leto 2008 Svet 
Gorenjesavskega muzeja predlaga izplačilo delovne uspešnosti direktorici  za leto 2008 
kot je navedeno v ocenjevalnem listu.

K točki  4. Pravilnik o odpiralnem času
Ta pravilnik je ena od obveznih prilog k vlogi za podelitev pooblastila za opravljanje državne 
javne službe muzejev. Odpiralni čas naj bil 40 ur na teden. To imajo vse hiše, razen 
Kajžnkove (javni delavec in zato samo 30 ur na teden) in Triglavske muzejske zbirke (tu se 
zaradi Slovenskega planinskega muzeja drugo leto pričakuje sprememba). Vse muzejske hiše 
pa so vedno odprte za najavljene skupine.
Popraviti je potrebno samo zaporedne številke zadnjih treh členov.
Svet zavoda je seznanjen s predlaganim Pravilnikom o odpiralnem času.

K točki 5. Razno
Pridobitev pooblastila za opravljanje javne službe. 
Člani sveta so bili z možnostjo pridobitve že seznanjeni. Rok za oddajo vlog je 19. 6. 2009. 
Ena od obveznih prilog k vlogi za podelitev pooblastila za opravljanje državne javne službe 
muzejev je tudi Načrt fizičnega in tehničnega varovanja in zavarovanja za primer 
poškodovanja, uničenja ali kraje. Direktorica se je pozanimala za izvedbo tovrstnega načrta, 
ki predstavljal po oceni 1500 € na stavbo. Člani sveta so bili seznanjeni z višino potrebnih 
finančnih sredstev za izdelavo tega načrta, ki ga bo zavod v prihodnjih letih vključil v svoj 
finančni plan.
SKLEP: Svet zavoda se strinja, da zavod GMJ v prihodnjih dveh letih pridobi potreben 
načrt fizičnega in tehničnega varovanja in bo z realizacijo pričel po planu v letu 2010.

Razprava je potekala tudi o sistemizaciji delovnih mest in problemu, da je sistemizacija 
zavoda priravljena po dejansko zasedenih delovnih mestih, ne pa po potrebnih (glede na 
nezasedene ali premalo kadrovsko zasedeni strokovni zdelavci za posamezne zbrike).
SKLEP: Svet zavoda opozarja ustanovitelja:



- na problem pomanjkanja kadrov že prihodnje leto ob odprtju Slovenskega 
planinskega muzeja v Mojstrani.

- Obstoječi Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda lahko predstavlja 
kriterij za določitev nižjega obsega javne službe oziroma oviro pri pridobivanju 
statusa pooblaščenega muzeja.

Na koncu je direktorica člane sveta seznanila še, da ustanoviteljici priravljata nov Akt o 
ustanovitvi ter pdoala infmoracije o obisku zbirk v tem letu. 
Obisk se je v primerjavi z letom 2008 večinoma dvignil, še posebej odmevna je bila Razstava 
ob 80 letnici Jesenic v Kosovi graščini (glede tematike, ki zanima domačine). Obisk zbirk je 
glede na leto 2008 za obdobje prvega četrtletja v večini v porastu, glede na leto 2007 pa 
dosega oz. delno presega poslovanje. 

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 15.45 uri.

Zapisala:
Monika Jakelj
                                                                                             

Predsednik Sveta zavoda :
Stevo Ščavničar

Poslano:
- članom Sveta zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
- direktorici zavoda Ireni Lačen Benedičič
- arhiv.
- občini ustanoviteljici, 
- Sindikat GMJ


