
Zapisnik 7. – redne seje Sveta zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice

Seja zavoda je potekala v petek, 14.05.2010 na upravi muzeja (v Ruardovi graščini) ob 8. uri.

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

Opravičeno odsotni: Irena Marušič in Irena Jeras Dimovska. Odsoten tudi  Franci Smolej.
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 6. redne seje, 
2. pregled zapisnika 5. korespondenčne seje,
3. predlog spremembe sistemizacije,
4. delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in drugih nejavnih 

prihodkov za direktorja,
5.   razno

K točki 1. Pregled  zapisnika 6.- redne  seje sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
SKLEP 1: Zapisnik je potrjen.

K točki  2 . Pregled zapisnika 5.-korespondenčne seje
Z zapisnikom je na podlagi prejetih glasovnic sprejet  sklep: Svet daje soglasje k izplačilo 
delovne uspešnosti direktorice za leto 2009 kot je navedeno v ocenjevalnem listu.
SKLEP 2:  Svet je sprejel zapisnik in sklep 5. korespondenčne seje. 

K točki  3.  Predlog spremembe sistemizacije
Direktorica  je  predstavila  potrebo  po  dodatnih  zaposlitvah.  Glede  na  dodatna  sredstva  z 
Ministrstva za kulturo za plače treh kustosov, se je občinama predstavila želja, da sredstva, ki 
ostanejo  iz  naslova  plač  namenimo  za  dodatne  zaposlitve  in  s  tem  zapolnimo  delo  na 
področjih, ki so sedaj nepokrita.
Občina Kranjska Gora se je strinjala in odobrila dodatno zaposlitev MUZEJSKI TEHNIK za 
potrebe Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.
Občini Jesenice smo predlagali zaposlitev kustosa za železarstvo, fotografa – dokumentalisa 
in vzdrževalca. Ustno je bilo z občine spročeno, da dodatnih zaposlitev ne odobrijo.



Člani sveta so zato na seji dobili čistopis predloga za NOE Kranjska Gora in sprejeli
SKLEP 3:  Svet  zavoda  daje  soglasje  k  Pravilniku  o  spremembah  in  dopolnitvah 
Pravilnika  o  notranji  organizaciji   in  sistemizaciji  delovnih  mest  v   javnem zavodu 
Gornjesavski muzej Jesenice.

Med prisotnimi  je  potekala  razprava  glede  količine  dela  zaposlenih  na področji  primarne 
dejavnosti -  javne službe glede na delo na projektih, razstavah. Pooblastilo za opravljanje 
javne službe je pridobljeno za leti 2010 in 2011. Ministrstvo bo ponovno pregledovalo pogoje 
za  pridobitev  pooblastila  v  letu  2011,  poudarek  bo  na  izvajanju  javne  službe.  Lahko  je 
ogrožen status GMJ kot celote, zaradi nevlaganja sredstev v delo za javno službo.
SKLEP 4:  Direktorica  za  plan  2011  v  jeseni  ponovno  pripravi  in  utemelji  predlog 
spremembe sistemizacije  na NOE Jesenice,  z namenom utrditve primarne dejavnosti 
muzeja – javne službe.

 
K točki   4.  delovna  uspešnost  iz  naslova  prodaje  blaga  in  storitev  na  trgu  in  drugih  
nejavnih prihodkov za direktorja
Kot je predstavljeno gradivu to delovno uspešnost lahko dobi direktor, določi jo svet.
Direktorica  je  razdelila  uspešnost  glede  aktivnost  zaposlenih  pri  pridobivanju  prihodkov 
vstopnin  in  prodaji  publikacij.  Predlog  je  bil  predstavljen  na  zboru  delavcev  (po  zakonu 
direktor razdeli  v dogovoru s sindikatom; predstavnika sindikata v mesevu maju nimamo, 
zato je bil sklican zbor delavcev). Ker prihodki od vstopnin predstavljajo 55 % , se je ta delež 
porazdelil  med šest zaposlenih,  ki so v letu 2009 vodili po zbirkah.  Prihodek od prodaje 
publikacij pa je 45% in se je razdelil  med štiri  zaposlene.  Z delavci je potekala razprava, 
kazala  se  je  težnja  po  uravnilovki  –  vsem enako,  toda  s  tem se  ne  nagradi  tistih,  ki  si 
prizadevajo  za  dodatno  prodajo,  obisk.  Na  koncu  so  se  zaposleni  strinjali  s  predlogom 
direktorice.
 
Dodatno je bila na seji sveta podana informacija, ki jo je Silvester Mirtič dobil od  SVIZ 
Ljubljana, da se direktor tej uspešnosti odpove v korist delavcem.

Direktorica je članom sveta predstavila  njene aktivnosti pri prodaji publikacij v letu 2009 in 
se uspešnosti za leto 2009 ne odpove.
SKLEP 5: Člani sveta se stirnjajo s predlagano delovno uspešnostjo iz naslova prodaje 
blaga in storitev za leto 2009, ki za direktorico znaša 344,40 eur ( to je 10 % celotne 
mase).

K točki 5. Razno
Ni predlogov.

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 9.05 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


