
Zapisnik 9. – redne seje Sveta zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice

Seja zavoda je potekala v petek,  25.02.2011 na upravi muzeja (v Ruardovi graščini) ob 11. 
uri.

Prisotni so bili člani sveta: predstavnika Občine Kranjska Gora Vlasta Skumavc – Rabič in 
Miro  Eržen,  predstavnika  Občine  Jesenice  Stevo Ščavničar  in  Franci  Smolej,  predstavnik 
delavcev Silvester Mirtič.

Opravičeno odsotni: Irena Marušič in Irena Jeras Dimovska

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

Sejo je vodil predsednik Sveta zavoda Stevo Ščavničar.

Svet je sklepčen, prisotnih 5 od 7 članov. 

Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red:
1. pregled zapisnika 8. redne seje sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice, 7.12.2010
2. pregled zapisnika  7. korespondenčne seje sveta, 25.1.2011
3. Poslovno poročilo zavoda za leto 2010
4. Finančno poročilo (gradivo bo na seji)
5. Strateški načrt zavoda 
6. Razno

K točki 1. Pregled  zapisnika 8.- 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 7.-korespondenčne seje
Z zapisnikom je  na  podlagi  prejetih  glasovnic  sprejet  sklep:  Svet  zavoda daje  soglasje  k 
spremenjenemu finančnemu in vsebinskemu načrtu ter načrtu nabav in gradenj za leto 2011 
javnega zavoda Gornjesavski Muzej.
SKLEP 2:  Svet je sprejel zapisnik in sklep 7. korespondenčne seje. 

K točki  3.  Poslovno poročilo zavoda GMJ  za leto 2010
Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega poročila in povzetka poslovnega poročila

Poslovno  poročilo  je  predstavila  direktorica  zavoda.  Iz  obsežnega  gradiva  je  pojasnila 
uresničitev  projektov in izvajanje javne službe glede na zastavljene cilje in naloge v začetku 
leta 2010. Predstavila je tudi področja kadrovanja, dela sveta GMJ za leto 2010.
Drugo poročilo, ki je bilo predstavljeno je Povzetek poslovnega poročila, ki ima krajšo obliko 
in je pripravljen za obe ustanoviteljici občino Jesenice in Kranjsko Goro.

Na navedeno poslovno poročilo ni bilo pripomb. 



SKLEP 3:  Svet  zavoda  sprejme  poslovno  poročilo  in  povzetek  poslovnega  poročila 
Gornjesavskega muzeja za leto 2010

K točki 4. Finančno poročilo  zavoda GMJ 
Finančno poročilo oziroma računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov in 
pojasnil k računovodskim izkazom. Osnovna izkaza sta bilanca stanja in izkaz prihodkov in 
odhodkov, njuno vsebino še dodatno pojasnjujejo drugi predpisani obrazci in pojasnila.

Finančno poročilo je podrobneje predstavila poslovna sekretarka. Zavod je leto zaključil s 
presežkom prihodkov nad odhodki. Predlagana je poraba presežka za razširitev in dopolnitev 
stalnih razstav.

Nova investicija – Slovenski planinski muzej v Mojstrani je vplivala tako na večje prihodke v 
primerjavi z letom 2009, kot tudi na premoženjsko bilanco zavoda. 

Pripomb na finančno poročilo ni bilo.
SKLEP 4. Svet zavoda sprejme finančno poročilo Gornjesavskega muzeja za 2010

K točki 5. Strateški načrt zavoda 
Gradivo obravnavano pod to točko sta Strateški načrt zavoda GMJ za obdobje 2010-2015 in 
Fužinsko območje Stara Sava. 

V krajši predstavitvi gradiva je direktorica izpostavila ključne elemente strateškega načrta in 
vizijo razvoja zavoda GMJ v obdobju 2010 do 2015. Z vsemi aktivnostmi, ki so vključene v 
strateškem načrtu želi zavod GMJ ohraniti svoje poslanstvo pri prepoznavanju, ohranjanju in 
razumevanju  kulturne,  naravne,  planinske  in  železarske  dediščine  gornjesavske  regije  ter 
širšega slovenskega prostora.  

V  razpravi  na  strateški  načrt  je  predsenik  sveta  dal  priporočilo  o  časovni  uskladitvi  z 
občinskim razvojnim programom, drugih pripomb in priporočil na strateški načrt ni bilo.
SKLEP 5. Svet zavoda sprejme Strateški načrt zavoda GMJ za obdobje 2010 do 2015.

K točki 6. Razno
Gradivo, ki je bilo obravnavano pod to točko dnevnega reda: 

1. Evidenca obiska,  ki je povečan v vseh muzejskih zbirkah.
2. Cenik najema Kolpern

Spremembo cenika je narekovala nova cenitev objekta. 

SKLEP 6. Svet zavoda daje soglasje k predlaganemu Ceniku najema.

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 12.45 uri.

Zapisala:
Marjana Jemec 

Predsednik Sveta zavoda :
Stevo Ščavničar

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



- Sindikat GMJ


