
Zapisnik 5. – redne seje Sveta zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice

Seja zavoda je potekala v torek, 20.10.2009 na upravi muzeja (v Ruardovi graščini) ob 13. 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 spremenjen predlagani dnevni red (dodatna točka 5. Predlog cenika Kolperna) 

1. Pregled zapisnika 4.- redne seje sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice
2. Pregled zapsinika 2. – korespondenčne seje
3. Plan 2010 (vsebinski, kadrovski in finančni)
4. Sprememba sistemizacije
5. Predlog cenika Kolperna
6. Razno

K točki 1. Pregled  zapisnika 4.- redne  seje sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice
Na zapisnik ni bilo pripomb. Posebnih sklepov, katerih izpolnitev bi bilo potrebno preverjati, 
ni bilo. Posredovan je bil popravljen ocenjevalni lis za izračun delovne usprešnosti direktorje 
–  izračun je  popravljen;  člani  sveta  so dobili  ocenjevalni  list  na  podlagi  katerega  je  bila 
izplačana delovna uspešnost direktorici.
SKLEP 1: Zapisnik je potrjen.

K točki  2 . Pregled zapisnika 2.-korespondenčne seje
Z zapisnikom je na podlagi prejetih glasovnic sprejet sklep: Svet daje soglasje k rebalansu 
finančnega načrta za leto 2009.
SKLEP 2:  Svet je sprejel zapisnik in sklep 2. korespondenčne seje. 



K točki  3.  Plan 2010 (vsebinski, kadrovski in finančni)
Vsebinski del plana je predstavila direktorica kot je v prilogah. Predstavljeni so bili projekti 
na obeh občinah ustanoviteljicah in projekti sodelovanja z Evropsko unijo.
Kadrovski načrt je povečan za predvidene nove zaposlitve. Finančni načrt je bil sestavljen na 
podlagi  usmeritev  avgusta  2009.  Že  se  obetajo  spremembe  na  področju  plač.  Materialni 
stroški na Občini Jesenice so že znižani za 6%. Z Občino Kr. Gora se plan še usklajuje. Višji  
so stroški zaradi Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani in tudi Kajžnkova hiša bo z 
letom 2010 v upravljanju GMJ. 

SKLEP 3: Svet zavoda daje soglasje  k predlogu plana za leto 2010.

K točki  4. Sprememba sistemizacije
Člani sveta so na seji dobili gradivo. Gre za tri nova delovna mesta na  Občini Kr. Gora za 
Slovenski planinski muzej (vodja dislocirane enote Kr. Gora, kustos in muzejski vodnik). Vsa 
ta delovna mesta so sistemizirana in zasedena.
 
Na Občini Jesenice na sta dve novi delovni mesti:  
- za objekt Kolperna je sistemizirano in zasedeno delovno mesto koordinator,
-  vodja  dislocirane  enote  Jesenice  pa  je  samo  sistemizirano  delovno  mesto  (ne  pa  tudi 
zasedeno).

SKLEP 4:  Svet  zavoda  daje  soglasje  k  Pravilniku  o  spremembah  in  dopolnitvah 
Pravilnika  o  notranji  organizaciji  in   sistemizaciji  delovnih  mest  v  javnem  zavodu 
Gornjesavski muzej Jesenice.

K točki 5. Predlog cenika kolperna
Predstavljen   je  bil  predlog občine.  Po  zakonu mora  občina  pridobiti  še  oceno uradnega 
cenilca.
Muzej ima v sodnem registru vpisano tudi gostinsko dejavnost. Treba bo paziti, da bo dovolj 
komercialne  svobode;  začeti  je  dobro  počasi.  Izkušnje  drugih  kažejo  več  pozitivnih  kot 
negativnih učinkov. Trženje dvoran v paketu s ponudbo muzejskih vstopnic je na mestu. 

SKLEP: Svet zavoda daje soglasje  k predlagani ceni najema dvoran v kolpreni na Stari 
Savi z možnimi spremembami, ki bodo nastale na osnovi uradne cenitve.

K točki 6. Razno
Člani sveta so v gradivu dobili pregled obiska.  Muzej prehaja na zimski odpiralni čas (ob 
sobotah je Ruadova graščina  zaprta).

 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.
- občini ustanoviteljici, 
- Sindikat GMJ


