
Zapisnik 1., konstituantne seje Gornjesavskega muzeja Jesenice

Seja zavoda je potekala v torek, 11.11. 2008 od 15. do 17.30 ure na upravi muzeja v Ruardovi 
graščini. Prisotni so bili člani sveta: predstavnika Občine Kranjska Gora Miro Eržen in Vlasta 
Skumavc Rabič, predstavnika Občine Jesenice Franci Smolej in Stevo Ščavničar, predstavniki 
zainteresirane javnosti (Kulturniške zbornice Irena Marušič in Irena Jeras Dimovska ter predstavnik 
delavcev Silvester Mirtič.

Po službeni dolžnosti sta bili prisotni direktorica, Irena Lačen Benedičič ter sodelavka Katarina Pirc, 
ki je vodila zapisnik.

Sejo je po izvolitvi vodil predsednik sveta, Stevo Ščavničar. 

Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red: 

1. Imenovanje sveta in izvolitev predsednika
2. Poslovnik o delu sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice
3. Pregled zapisnika 11. korespondenčne in 15. redne seje sveta
4. Pritožba na prevedbo plače
5. Vsebinski plan za leto 2009
6. Razno.

 

K1: Imenovanje sveta in izvolitev predsednika
Direktorica je poročala o imenovanju članov v svetu zavoda GMJ. Svet zavoda je na osnovi poročila 
direktorice sprejel sklep, da se za predstavnika delavcev imenuje Silvester Mirtič. 
Za predsednika sveta zavoda so člani izmed sebe izvolili predsednika sveta Steva Ščavničarja.

K2: Poslovnik o delu sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice
Direktorica je obrazložila predloge sprememb in dopolnitev poslovnika po posameznih členih. V 
razpravi je Svet zavoda oblikoval sledeče pripombe na predlog poslovnika:

 2 člen: namesto izraza »akt o ustanovitvi« se uporabi »odlok o ustanovitvi«. 
 8 člen: izredna seja se skliče takrat, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Svet odloča na 

korespondenčni seji le takrat, kadar ni možno sklicati redne ali izredne seje. Zapisnik in sklepi 
seje se potrdijo na prvi naslednji redni seji. 

 9. člen: Seja je sklepčna, če sta prisotni dve tretjini članov sveta, od tega vsaj po en 
predstavnik vsakega od ustanoviteljev.

 15. člen: opustimo število članov o.z besedo sklepčna in nadomestimo s: Sklep je sprejet, če 
zanj glasuje 2/3 članov sveta. 

 17. člen: če se predlog zapisnika pošlje po e-pošti je potrebno dobiti potrdilo prejemnika, 
predlog zapisnika se pošlje po navadni pošti ali po e-pošti in se potrdi na naslednji seji.

SKLEP 2.1:





K3:  Pregled zapisnika 11. korespondenčne in 15. redne seje sveta
Svet zavoda je sprejel:

SKLEP 3.1: 
Zapisnika 11. korespondenčne in 15. redne seje sveta se sprejmeta v predlagani obliki.

K4: Pritožba na prevedbo plače
Direktorica je povzela dejstva, vezana na pritožbo (gradivo k točki 4). 

V razpravi so se člani Sveta zavoda poenotili v stališču, da je bila prevedba delovnega mesta izvedena 
v skladu z navodili ministrstva in ustanoviteljic. Z vidika vsebine in zahtevnosti dela pa je utemeljena 
zahteva po drugačnem vrednotenju delovnega mesta. Ker so tudi predstavniki ustanoviteljic potrdili, 
da dejansko obstaja potreba po izvajanju nalog na tem (zahtevnejšem) nivoju, je potrebno spremeniti 
sistemizacijo, kar pa je od prevedbe ločen postopek. Po končani razpravi je Svet zavoda sprejel 
naslednja sklepa:

SKLEP 4.1:
Prevedba delovnega mesta je bila opravljena korektno, zato pritožba ni  utemeljena.

SKLEP 4.2:
Svet zavoda nalaga direktorici, da pripravi predlog za spremembo Pravilnika o sistemizaciji delovnih 
mest v javnem zavodu Gornjesavski muzej Jesenice po običajnem postopku in predlaga 
ustanoviteljicama občin Jesenice in Kranjska Gora, da predlog spremembe podpreta. 

K5: Vsebinski plan za leto 2009
Direktorica je poročala o vsebinskem planu za leto 2009. Po razpravi so sprejeli sledeča SKLEPA: 

SKLEP 5.1:
Potrdi in sprejme se predlagana vsebina plana za leto 2009.

SKLEP 5.2:
Svet zavoda nalaga direktorici, da do naslednje seje pripravi poročilo o delu GMJ v okviru 
projekta SPM.

K6:   Razno

6.1. Pripomba predstavnice Občine Kranjska Gora Vlaste Skumavc Rabič: 
Nedopustno je, da Občina Jesenice podaja spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda, v 
nasprotju z 41. členom istega Odloka. V letošnjem letu naj bi Občina Jesenice obravnavala 
spremembo Odloka zavoda, katerega soustanoviteljica je tudi Občina kranjska Gora, brez 
njihove vednosti. 

Sklep 6.1.1: 





6.2. Predstavitev statistike obiska
Direktorica je predstavila statistiko obiska. Poudarila je, da edino število obiskovalcev v 
Kajžnkovi hiši v NOE Kranjska Gora upada, po drugih zbirkah pa pričakujejo podoben 
obisk.

6.3 Potrditev cenika
Svet zavoda je obravnaval predlog novega cenika ter zavzel stališče, da je smotrno 
potrjevati le cene storitev zavoda, ne pa cene prodajnih artiklov. Sprejel je sledeča sklepa:

SKLEP 6.3.1:
Svet zavoda potrjuje predlagani cenik.

SKLEP 6.3.2:
Svet zavoda nalaga predstavnikoma Občine Jesenice, da preverita, ali se dikcija iz Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Uradni list RS št. 3/2004), ki se 
nanaša na 9. člen, lahko interpretira tako, da Svet  zavoda potrjuje le cene storitev, ne pa tudi 
prodajnih artiklov. 

6.4 Sprememba termina dostopnosti muzeja za obiskovalce 
Direktorica je poročala, da je obisk spontanih (nenapovedanih obiskovalcev) izven sezone 
ob sobotah minimalen, posebej odkar so se začela obnovitvena dela in je zato predlagala, da 
bi bila železarska zbirka v zimskem času od novembra do marca odprta po urniku (10. do 
17. ure) ob sobotah le za najavljene skupine oz. po predhodni telefonski najavi.
V razpravi je bila obravnavana tudi možnost, da se namesto javnih delavcev za 
nadomeščanje angažira študente. Izraženo je bilo tudi stališče, da je potrebno vložiti napor v 
čim večjo dostopnost in povečanje števila obiskovalcev muzeja. Po razpravi je Svet zavoda 
sprejel sledeč sklep:

SKLEP 6.4.1:
Svet zavoda se strinja, da v je času obnovitvenih del Ruardova graščina ob sobotah odprta le 
za napovedane skupine.

SKLEP 6.4.2:
Svet zavoda nalaga direktorici, da preuči še druge možnosti zagotovitve nadomeščanja 
delavcev za vodenje po muzeju in ugotovitvah poroča na seji Sveta zavoda.  

Zapisala: Katarina Pirc

Predsednik Sveta zavoda:
Stevo Ščavničar

Poslano:
-članom Sveta zavoda Gornjesavski muzej Jesenice,


