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Odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo

ZAPISNIK
4.seje Odbora za vzgojo, izobraževanje in kulturo
z dne 19.5.2009 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Mirko Rabič, Blanka Tramte, dr.Janez Mlinar
Opravičila: Romana Kranjc
Predlagani dnevni red:
1. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice- II. obravnava
2. Razno
je bil razširjen s točko: Pregled in potrditev zapisnika 3.seje, tako da je bil sledeč:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3.seje
2. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice- II. obravnava
3. Razno
AD1/ Pregled in potrditev zapisnika 3.seje
Prisotni so soglasno potrdili zapisnik 3.seje Odbora.

AD2/ Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice- II. obravnava
Strokovna sodelavka je pojasnila, da so v času 10 dnevne obravnave prispele le
pripombe svetnika Eržena, ter da so strokovne službe Občine Jesenice in Občine Kranjska
Gora skupaj z direktorico GMJ v prejšnjem tednu že uskladile predlog Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, ki naj bi ga v enakem besedilu dali v potrditev
obema občinskimi svetoma, in sicer Občina Jesenice po hitrem postopku, Občina Kranjska
Gora pa v II.obravnavo.

Pripombe svetnika Eržena niso bile v celoti upoštevane, saj vse niso bile zakonsko
dopustne. Popravljene pa so bile tudi nekatere »tiskarske napake«, ki pa bistveno niso
spremenile pomena posameznih določil Odloka. Članom Odbora je bil skupaj z
Vabilom na sejo posredovan predlog Odloka, kakršnega je Občina Jesenice že
posredovala svetnikom za obravnavo po hitrem postopku.
V četrtek, 14.5.2009 pa so na Gornjesavskem muzeju v zvezi s to problematiko potekali še
razgovori z predstavniki Službe za muzeje in premično dediščino. Dogovorjeno je bilo, da se
v predlogu Odloka spremeni, oziroma doda še sledeče:

 2.člen: dopolni se s sledečim besedilom :
S pismom o nameri o ustanovitvi Slovenskega planinskega muzeja (SPM) so se partnerji v
projektu (Občina Kranjska Gora, Planinska zveza Slovenije in Planinsko društvo DovjeMojstrana) v letu 1996 dogovorili, da bodo začeli z vsebinsko zasnovo in gradnjo I.faze
SPM, ki je v času tega odloka tik pred dokončanjem. V realizacijo projekta so se vključili tudi
Zavod Triglavski narodni park in Ustanova Avgusta Delavca. Osnova zbirke Slovenskega
planinskega muzeja je v letu 1984 ustanovljena Triglavska muzejska zbirka, v lasti Občine
Kranjska Gora.
Na osnovi le-te in v bodočnosti zbranega gradiva, ki ga bodo prispevali projektni partnerji in
širša planinska javnost v okviru planinskih organizacij, bo Slovenski planinski muzej deloval
kot samostojna notranja organizacijska enota Gornjesavskega muzeja Jesenice.
tako, da se glasi:
Javni zavod je pravni naslednik Gornjesavskega muzeja Jesenice, s sedežem na Cesti Franceta
Prešerna 45, Jesenice.
Muzej je bil ustanovljen 3. 7. 1951. Muzej je 20. 1. 1953 prešel v sestav železarne in se
preimenoval v Tehniški muzej Železarne Jesenice. Sedež muzeja je od leta 1954 v Ruardovi
graščini na Stari Savi na Jesenicah.
S sklepom skupščine Občine Jesenice št. 617-3/91 je bil ustanovljen Muzej Jesenice – odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Muzej Jesenice, (Uradni list RS, št. 94/91).
S poslovanjem je kot občinski javni zavod pričel dne 1. 7. 1992 in priključil še od leta 1984
organizirano muzejsko-galerijsko dejavnost pri Gledališču Toneta Čufarja.
Z odlokom o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 42/97) je bilo usklajeno delovanje javnega
zavoda Muzej Jesenice za področje Občine Kranjska Gora. Uvedena je bila dislocirana enota
Kranjska Gora.
Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Uradni list RS, št.
64/00) so kot soustanoviteljice javnega zavoda nastopile Občina Jesenice, Občina Žirovnica
in Občina Kranjska Gora. Javni zavod je bil preimenovan v Gornjesavski muzej Jesenice. Z
dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Uradni
list RS, št. 3/04) Občina Žirovnica ni več soustanoviteljica javnega zavoda.
S Pismom o nameri o ustanovitvi Slovenskega planinskega muzeja (SPM) so se partnerji v
projektu (Občina Kranjska Gora, Planinska zveza Slovenije in Planinsko društvo DovjeMojstrana) v letu 1996 dogovorili, da bodo začeli z vsebinsko zasnovo in gradnjo I.faze
SPM, ki je v času tega odloka tik pred dokončanjem. V realizacijo projekta so se vključili tudi
Zavod Triglavski narodni park in Ustanova Avgusta Delavca. Osnova zbirke Slovenskega
planinskega muzeja je v letu 1984 ustanovljena Triglavska muzejska zbirka, v lasti Občine
Kranjska Gora.
Na osnovi le-te in v bodočnosti zbranega gradiva, ki ga bodo prispevali projektni partnerji in
širša planinska javnost v okviru planinskih organizacij, bo Slovenski planinski muzej deloval
kot samostojna notranja organizacijska enota Gornjesavskega muzeja Jesenice.
 20.člen se spremeni tako, da se glasi:
Predstavnika uporabnikov imenuje direktor javnega zavoda na predlog Kulturniške zbornice
Slovenije in Planinske zveze Slovenije.
Glede na to, da bo prijavi GMJ na Javni ciljni razpis za podelitev pooblastila za opravljanje
državne javne službe muzejev, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo, in ki poteče
19.6.2009, potrebno priložiti tudi akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidna pravna osebnost,

poslanstvo, zbiralna politika in dejavnost muzeja, ter organizacijska oblika in način vodenja
muzeja, bomo takoj jutri na Občino Jesenice posredovali dopis, da bi ob sprejetju Odloka po
hitrem postopku upoštevali še zgoraj predlagane spremembe oziroma dopolnitve.
Dogovorjeno je bilo, da naj strokovna služba v gradivu za sejo Občinskega sveta navede vse
nastale spremembe Odloka.

Po predstavitvi sprememb in razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. Člani Odbora se strinjajo s predlogom Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice- II. obravnava

AD2/ Razno
Pod to točko ni bila obravnavana nobena problematika.

Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič, univ.dipl.soc.,
višja svetovalka II

Predsednik Odbora
Mirko Rabič, l.r.

Poslano:
• člani Odbora- po elektronski pošti
• župan Jure Žerjav
• arhiv OS
• arhiv

