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Posavski muzej Brežice 
Svet Posavskega muzeja Brežice 
Cesta prvih borcev 1 
8250 Brežice 
 
 

Zapisnik  
9. seje Sveta Posavskega muzeja Brežice 

 
 

9. seja je bila v sredo, 19. februarja 2014, ob 16.00 uri v knjižnici Posavskega muzeja Brežice. 
 
Navzoči: Bojan Božič, Katja Ceglar, Jure Pezdirc, Franc Pipan, dr. Ivanka Počkar, Irena 
Rudman, dr. Jože Škofljanec in dr. Tomaž Teropšič. 
Seji sta prisostvovali še: Anica Hribar (občina Brežice) Jelena Kostevc (računovodkinja).  
Sejo je vodil predsednik Sveta zavoda dr. Jože Škofljanec.  
 
Predsedujoči je vse prisotne pozdravil ter vprašal člane, ali bi želel kdo predlagati spremembo 
dnevnega reda, ki je bil posredovan ob sklicu. Ker ni bilo dodatnih predlogov je bil sprejet 
naslednji sklep. 
Sklep: Sprejme se dnevni red, kot je bil predlagan. 
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnikov 5., 6., 7. in 8. seje; 
2. Pregled izvajanja sklepov prejšnjih seje; 
3. Letno poročilo Posavskega muzeja Brežice 2013 
4. Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja 
5. Potrditev cenika 
6. Program dela in finančni načrt Posavskega muzeja Brežice za leto 2014. 
7. Razno. 
 
1. Potrditev zapisnikov 5., 6., 7. in 8. seje 
Pred potrditvijo zapisnikov je I. Počkar vprašala, zakaj ni bila upoštevana njena pripomba k 
na zapisnik 5. Seje, da naj bi v sklepu k 4. točki dnevnega reda zapisali, da bodo pri 
opravljanju vodniške službe sodelovali vsi zaposleni. Predsednik sveta je pojasnil, da ta 
zahteva vsebovana v povzetku razprave, da pa v zapiskih, s seje, pri sklepu o katerem je 
potekalo glasovanje ni bilo opisane zahteve. Nadalje je pojasnil, da je sam razumel, da sklep o 
pripravi pravilnika vsebuje tudi to zahtevo, izraženo v razpravi. Vprašal je preostale člane 
sveta ali so tudi ostali razumeli razpravo in sprejet sklep na enak način in ali je potrebno 
popraviti zapisnik. Drugi člani sveta so se nato strinjali, da je bilo razumeti razpravo in 
sprejeti sklep na način, da naj pri opravljanju vodniške službe sodelujejo vsi zaposleni v 
PMB. 
Soglasno so bili sprejeti sklepi, s katerimi so bili potrjeni zapisnik 5. seje z zgoraj 
zapisanim dodatnim pojasnilom, ter zapisniki 6., 7. in 8. seje sveta zavoda. 
 
2. Pregled izvajanja sklepov prejšnjih sej 
Uvodoma je predsednik članom razdelil pregled sklepov minulih sej (5., 6., 7. in 8. seje). 



2 
 

Pregledano je bilo izvajanje sklepov sprejetih pri 3., 4., in 6. točki 5. seje, ki naj bi se izvedli 
do 9. seje. 
Ugotovljeno je bilo,:  
‐ da sta bila izvedena 1. sklep pri točki 2 (posredovanje specifikacije stroškov oz. 

kalkulacija v elektronski obliki) in sklep pri točki 3 (usklajevanje pogodbe in spremembe 
finančnega načrta ter programa dela za leto 2013); 

‐ da bo po potrditvi zapisnika 5. seja, zagotovljena izvedba sklepa k točki 5 (seznanitev 
gospe Encinas s sklepom sveta zavoda) in točki 6. (izročitev arhivskega gradiva 
Zgodovinskemu arhivu Celje); 

‐ da nista bila izvedena 2. sklep pri točki 2 (priprava popravljenega Strateškega načrta PMB 
za obdobje 2014–2019 do 30. oktobra 2013) in sklep k točki 4 (izvedba priprave 
Pravilnika o delovnem času do konca septembra). 

V krajši razpravi, ki je sledila je I. Rudman izpostavila, da pojasnilo direktorja, v katerem se 
sklicuje na splošne razmere v državi, ki naj bi bile razlog za zamudo pri izvajanju sklepov 
glede Strateškega načrta in Pravilnika o delovnem času niso primerne in ustrezne. V 
nadaljevanju je direktor pojasnil, da sta oba akta tik pred zaključkom priprave. Ob koncu 
razprave je predsednik pozval direktorja, naj pove, do kdaj bo uspel oba akta pripraviti za 
obravnavo na svetu zavoda. Za oba je zatrdil, da ju bo pripravil do 31. 3. 2014 v kolikor ne bo 
nepredvidenih okoliščin, ki bi vplivale na njuno pripravo.  
Dodatno je k spremembi sistemizacije PMB, sprejete na 8. seji sveta zavoda, direktor pojasnil, 
da je bil na novo delovno mesto zaposlen nov uslužbenec.  
 
Pri tej točki sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa: 
Sklep: Direktor do 31. 3. 2014 pripravi za obravnavo na svetu zavoda: popravljen 
Strateški načrt PMB za obdobje 2014–2019 in skladno s predpisi tudi Pravilnik o 
delovnem času. 
Sklep: V primerih, ko v predvidenem oz. dogovorjenem roku direktor ne more izvesti 
sklepov sveta zavoda je dolžan direktor pred iztekom roka o tem obvestiti svet zavoda in 
ob tem pojasniti razloge za zamudo ter predlagati nov rok. 
 
3. Letno poročilo Posavskega muzeja Brežice 2013 
 
V razpravi pri tej točki dnevnega reda so sodelovali vsi člani sveta in tudi predstavnica 
Občine Brežice ga. Hribar. V razpravi so posamezni člani opozorili na naslednje vsebine iz 
poročila: datum postavitve prenovljene stalne postavitve arheološke zbirke (B. Božič), da bi 
lahko novo inventarizirane pridobitve lahko uvrstili v prilogo poročila in ga s tem naredili 
preglednejšega in krajšega (K. Ceglar), na premajhen obseg oglaševanja in izkoriščanja 
potenciala, ki ga ponuja muzej in grad, ter možnost pokritja atrija oz. nadstreška (J. Pezdirc), 
ob pohvali vsem delavcem tudi na tipkarsko napako pri imenu nekdanjega predsednika Gane, 
ki se pravilno zapiše Kwame N'Krumah (F. Pipan), na problematiko vodniške službe in 
vsakoletno višanje indeksov uspešnosti, kar ne more potekati v nedogled (I. Počkar) na 
prikazovanje indeksov rasti ter s tem povezano (prenizko) načrtovanje ter preglednost 
poročila in primerljivost oblike podatkov v planu in poročilu (I. Rudma), na dostopnost in 
uporabnost digitaliziranega gradiva širšemu krogu uporabnikov, ne le zaposlenim v PMB (J. 
Škofljanec). Ga. Anica Hribar je v zvezi s primerljivostjo podatkov v planu in poročilu 
predlagala, da se poročilo za leto 2013 dopolni s pregledno tabelo, kot je sicer vsebovana v 
planih oz. programih PMB (2013, 2014). V zvezi z vodniško službo pa je direktor Teropšič 
obljubil, da bo v najkrajšem času zagotovil vključitev (predvidoma v mesecu marcu) novo 
zaposlenega konservatorja. Pri tem je več članov sveta izrazilo prepričanje, da lahko v 
vodniško službo vključi še več zaposlenih.  
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Ob koncu razprave so člani sveta sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Sprejme se poročilo PMB za leto 2013 s predlaganimi popravki in dopolnitvami. 
 
4. Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja 
 
Ob začetku razprave so se iz prostora umaknili vsi prisotni, ki niso člani sveta zavoda. 
I. Rudman je uvodoma opozorila, da ocenjevanje direktorja poteka na podlagi meril oz.  
kriterijev, na katere svet nima vpliva, saj so določeni s predpisom  in da ocena, ki izhaja iz teh 
meril,  ne zajema celotnega dela direktorja. Izpostavila je, da ne moremo mimo dejstva, da 
direktor ne izvršuje sklepov sveta zavoda v postavljenih rokih. Kot primer je navedla 
nespoštovanje rokov oz. zamude pri izvajanju sklepov sveta zavoda, ki so bili že omenjeni   
pri 1. točki dnevnega reda- potrjevanje zapisnika 5 redne seje -  konkretno popravljen strateški 
načrt PMB za obdobje 2014-2019, ki bi moral biti članom skladno s sklepom 5. seje sveta 
zavoda  pripravljen do 30 oktobra 2013, pa ga še vedno nismo prejeli, kakor tudi Pravilnik o 
delovnem času, ki bi moral biti pripravljen do septembra 2013, pa ga prav tako še nismo 
prejeli. Gre za dva za zavod zelo pomembna dokumenta, zato bi ju bilo potrebno res pripraviti 
oz. sprejeti že v lanskem letu. Direktor pred iztekom roka ni zaprosil za podaljšanje roka oz. 
ni opozoril na to, da roka ne bo mogel spoštovati in tudi ne navede razlogov za to, ali pa so ti 
neutemeljeni (npr. stanje v državi). Da ocenjevanje v skladu s področnim pravilnikom ne 
predstavlja celovite ocene dela se je strinjalo več članov sveta, ki so bili mnenja, da mora 
direktor zavoda v bodoče sklepe sveta zavoda upoštevati in v postavljenih rokih tudi 
realizirati. . Dodatno je B. Božič pojasnil, da je pomen ocenjevanja v trenutnih razmerah 
predvsem v ugotavljanju upravičenosti napredovanj (in določitve plačnega razreda) direktorja 
po poteku mandata v primeru, da ni ponovno izvoljen oz. imenovan.  
S petimi glasovi za, enim proti in enim vzdržanim je bil sprejet naslednji sklep: 
Sklep: Svet sprejme oceno direktorja PMB za leto 2013, kot je bila predlagana v gradivu 
za sejo. 
 
 
5. Potrditev cenika 
Pri tej točki je potekala razprava o financiranju knjige V uniformi maskirnih barv. Pri tem, da 
so se svetniki strinjali o tem, da je knjiga dobrodošla dopolnitev zapisov o osamosvojitveni 
vojni, pa so prav tako poudarjali, da bi bilo treba knjigo uvrstiti v program zavoda ob 
njegovih dveh spremembah oz. rebalansih finančnega načrta. Ob tem je bilo še posebno 
opozorjeno, da gre za ponovitev opozoril, ki so bila izrečena že pred enim letom ob izidu 
knjige Štajerska v plamenih. Prevladalo je stališče, da bi moral direktor za tako spremembo 
programa predhodno pridobiti soglasje sveta zavoda.  
 
Ob koncu razprave sta bila sprejeta naslednja sklepa:  
Sklep: Potrdi se predlagani predlog cenika.  
Sklep: Direktor je dolžan pred vsako spremembo programa oz. finančnega načrta, ki je 
večje od 1000 (tisoč) evrov, predhodno pridobiti soglasje sveta zavoda.  
 
6. Program dela in finančni načrt Posavskega muzeja Brežice za leto 2014 
V razpravi o programu je bilo do bila izpostavljena naslednje teme: intenzivno delo na 
področju arheologije kljub porodniškemu dopustu kustosinje (Božič, Škofljanec); razmeroma 
visoke stroške fotografiranja pri projektu Didak (Božič); realno načrtovanje, glede na obseg v 
prejšnjih letih (Ceglar, Rudman, Škofljanec); morebitna zmanjšanja sredstev s strani MK in 
ustanoviteljev ter trženjsko zanimivost PMB za celotno Posavje (Pezdirc); ambicioznost plana 
in vprašljivost izvedbe, glede na morebitna zmanjšanja sredstev med letom (Pipan);  



načrtovanje novih zaposlitev (Počkar) in nadomestne zaposlitve (Rudman, Škofljanec); 
potrebo po sprejemu notranjih pravil za e-poslovanje, rezultate evidentiranja gradiva o 
osamosvojitveni vojni v arhivih na Hrvaškem, prerazporeditev nalog pedagoške službe za radi 
smrti Aleksandra Gregoriča in ustrezne popravke pri drugih zaposlenih, ki bodo prevzeli 
nalog, morebitne stroške davka na nepremičnine (Škofljanec). 
Direktor je pojasnil, da so stroški fotografiranja pri projektu Didak povezani z izdelavo mape 
reprodukcij, napovedal nadomestno zaposlitev na d.m. kustosinje pedagoginje in pojasnil, da 
so oz. bodo zaprosili za nadomestne zaposlitve (arheologija, vodniška služba), da PMB ni 
zavezanec za plačilo davka na nepremičnine, da je programskih sredstev celo za nekaj evrov 
več kot v preteklem letu, da je evidentiranje na Hrvaškem namenjeno morebitni razstavi oz. 
podobnem projektu v prihodnosti. Napovedal je popravek programa v zvezi z delom na 
področju arheologije v letu 2013 in potrdil pripravljenost na pripravo notranjih pravil za 
zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (v skladu z ZVDAGA). 

Ob koncu razprave je bil sprejet naslednji sklep 
Sklep: Svet daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu ob upoštevanju 
predlaganih popravkov in dopolnitev. 

7. Razno 

Po prejemu obvestila o nameri Občine Brežice, da začne s postopkom imenovanja direktOlja 
zavoda za novo mandatno obdobje in seznanitve članov sveta z dokumentacijo, ki jo je 
posredoval dr. Teropšič so člani sveta, ki so predstavniki ustanoviteljev, predstavili stališča 
občinskih uprav. Predstavniki občin Sevnica, Kostanjevica in Krško so povedali, da po 
mnenju ustanoviteljev, ki jih predstavljajo, se tekoči mandat direktOlja ne izteče 30. 6. 2014. 
1. Rudman je pojasnila, da Občina Brežice po pridobitvi dodatne dokumentacije le proučuje in 
bo po potrebi pridobila dodatna pravna mnenja in tudi ustavila postopek. 
Predsednik je predlagal, da se muzej s prireditvijo, publikacijo ali na kak podoben način 
spomni nedavno umrlega sodelavca Aleksandra Gregoriča, s čimer so se strinjali vsi člani 
sveta. 
Dodatno je predsednik predlagal, da se dopolni cenik s cenami odškodnin za objavo 
muzejskih eksponatov v publikacijah in na spletu, s tem da se natančno določijo kriteriji za 
komercialne in nekomerciaine objave. 

Sejaje bila zaključena ob 18.56 

4 

~~ 
dr. Jože Škofljanec 

Predsednik 




