
Zapisnik 8. – redne seje Sveta zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice

Seja zavoda je potekala v torek, 06.12.2010 v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani ob 
9.30. uri.

Prisotni so bili vsi člani sveta: predstavnika Občine Kranjska Gora Vlasta Skumavc – Rabič in  
Miro Eržen, predstavnika Občine Jesenice Stevo Ščavničar  in Franci  Smolej,  predstavnici 
zainteresirane skupnosti  (kulturniške zbornice)  Irena Marušič  in  Irena  Jeras Dimovska ter 
predstavnik delavcev Silvester Mirtič.

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

Sejo je vodil predsednik Sveta zavoda Stevo Ščavničar.

Svet je sklepčen.

Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red:
1. pregled zapisnika 7. redne seje, 
2. pregled zapisnika 6. korespondenčne seje,
3. predlog plana 2011 (vsebinski, kadrovski, finančni in načrt nabav in gradenj),
4. soglasje k cenam in odpiralnemu času,
5.   razno.

K točki 1. Pregled  zapisnika 7.- redne  seje sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice
Na  zapisnik  ni  bilo  pripomb.  Direktorica  pojasni  realizacijo  sklepa  pod  številko  4,  o 
spremembi sistemizacije. Pove, da je predlog povečanega kadrovskega načrta v enoti Jesenice 
za muzejskega vodnika V in kustosa pedagoga VII, bil oddan 31. 8, a je bil  23.9. že zmanjšan 
(po navodilu občine) le na muzejskega vodnika  in podan predlog na občino Kranska Gora za 
muzejskega vodnika V (Rateče).  Nobeno ni  bilo sprejeto.  Soustavovitelji  nimajo  sredstev, 
kadrovska situacija se rešuje z javnimi deli. Oddali smo enako število vlog kot letos, a bo 
odobrenih od predlgaanih 7 programov za 12 mesecev le 3 programi od tega 1 za 12 in 2 za 6 
meecev.    
SKLEP 1: Zapisnik je potrjen.

K točki  2 . Pregled zapisnika 6.-korespondenčne seje
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
SKLEP 2: Zapisnik je potrjen.

K točki  3. Predlog plana 2011 (vsebinski, kadrovski, finančni in načrt nabav in gradenj)
Direktorica je predstavila celotni  predlog plana za leto 2011. Predstalvjeno je redno delo, 
projekti  načrt  nabav  in  gradenj  kadrovski  načrt  in  s  tem  pvoezan  finančni  pla.  Vse  je 
uskaljeno z obema soustanviteljema, le delež sofinanciranje s strani Ministrstva še ni znan. 
Miro Eržen je  izpostavil  potrebo po trdnem pozicioniranju blagovne znamke Slovenskega 
planinskega muzeja ter glede na trend v muzejih, ki  se spreminja in postaja del turistične 
ponudbe  kraja  ter  posledično  sooča  z  vse  večjo  konkurenco  na  trgu,  tudi  potrebo  po 



prestrukturiranju zaposelnih (oz. novi sistemizaciji delovnih mest), ki naj bi bili usposobljeni 
tudi za trženje ter promocijo muzeja.  To pa bi bilo potrebno uskladiti  z obema občinama 
soustanoviteljicama.
Predstavnica občine Kranjska Gora je izrazila pričakovanja omenjene občine glede povečanja 
lastnih prihodkov NOE Kranjska Gora v letu 2011 ter poudarila, da naj bi skupni delavci 
zaposleni v tej enoti opravjali sorazmeren del (60%) dela za občino Kranjska Gora, več kot za 
Jesenice. 
Predsednik sveta GMJ g. Stevo Ščavničar je povedal, da se na občini Jesenice dela dolgoročni 
načrt razvoja in hkrati predlaga, da bi se moral GMJ glede na trenutna neskladja interesov 
aktivno vključiti v omenjeni načrt. Občina Jesenice bi morala jasno izraziti svoje dolgoročne 
cilje oz. interese glede nadaljnega razvoja muzejske dejavnosti na Jesenicah. Strategija občine 
Jesenice je namreč temeljni dokument, na podlagi katerega naj bi bile izpeljane vse ostale 
akcije oz. dejavnosti GMJ.
SKLEP 3:  Svet  zavoda  daje  soglasje  k  Programskemu delu  s  kadrovskim načrtom, 
načrtom  nabav  in  gradenj  ter  finančnemu  načrtu  za  leto  2011  javnega  zavoda 
Gornjesavski muzej Jesenice.

K točki 4. Soglasje k cenam in odpiralnemu času
Direktorica je pojasnila, potrebo po sogalsju k cenam najemnine, odpiralnemu času in ceni 
vstopnice za Slovneksi planisnki muzej. Predvidena sprrmemba cenika za Kolpern, kjer ni 
eno urne psotavke oddaje v najem, se izvede po pregledu letne realiazcije.
Osnovo za podane predloge je pojasnil Miro in izpsotavil specifiko določitve cene najema 
dvorane v SPM kot tudi odpiralni čas ter cenik vstopnin. Glede na to je Svet podal naslednje 
sklepe:
SKLEP 4:  Svet  zavoda  GMJ  daje  soglasje  k  ceni  najema  dvoran  v  SPM  kot  je 
predlagano razvidno iz priloge 1.
SKLEP 5: Svet zavoda GMJ daje soglasje k cenam vstopnin v SPM kot je razvidno iz  
priloge 2.
SKLEP 6: Svet zavoda GMJ daje soglasje k odpiralnemu času v SPM kot je razvidno iz 
priloge 3.

K točki 5. Razno
Direktorica je predstavila publikacije, ki jih je zavod izdal v tem letu, ter statistiko obiska, ki 
je do konca novembra že presegla lanskoletno in predlansko realizacijo za vso leto. Obisk je v 
vseh zbrikah povečan. Člani sveta so pohvalili delo zavoda.

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 11.30 uri. Sledil je ogled muzeja.

Zapisala:
Mateja Holc

Predsednik Sveta zavoda :
Stevo Ščavničar

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


