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Zadeva:
Načrtovana odpoved delovnega razmerja kustodinje (bivše direktorice) Gorenjskega muzeja
ge. Marije Ogrin iz krivdnih razlogov
Spoštovani g. župan, Slovensko arheološko društvo oz. njegov Izvršilni odbor je bil s strani svoje
članice, ge. Marije Ogrin, seznanjen z dokumentom, ki ga je 26. 11. 2015 podpisala trenutna
direktorica Gorenjskega muzeja mag. Marjana Žibert Pisna seznanitev z očitanimi kršitvami in vabilo k
podaji zagovora v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Dokument našteva taksativno v enajstih
točkah očitane kršitve in zaključuje z mnenjem, da so podani vsi zakonski razlogi za odpoved pogodbe
o zaposlitvi v skladu z 89. členom ZDR‐1.
Spoštovani g. župan, Slovensko arheološko društvo je že v letu 2014, v trenutku odpoklica naše
članice ge. M. Ogrin z mesta direktorice Gorenjskega muzeja in namero, onemogočiti v istem zavodu
njeno strokovno delo, za katero je prejela več pomembnih strokovnih nagrad, na vašega predhodnika
naslovila pričakovanje, da se ji tàko delo v nadaljevanju omogoči. To ji je bilo tudi omogočeno.
Poznejša dogajanja, ki jih zgoraj omenjen dokument odlično zrcali, kažejo na nadaljevanje
onemogočanja njenega strokovnega dela, s tem pa tudi neposredno škodovanje (vsaj) slovenski
arheološki stroki.
Navedeni dokument kaže neverjeten, na meji zakonitosti izvajan nadzor nad delavci Gorenjskega
muzeja. Če pa gre pri tem za načrtno izvajanje nadzora le ge. Marije Ogrin, z namenom registriranja
vseh možnih napak, ki jih dela prav vsak, ki dela, potem bi šlo za skrajni primer pritiska na
zaposlenega in dosledno in metodično iskanje možnosti načrtovane odpovedi zaposlitve. Pri tem
dokument jasno izkazuje, da so vodstvo muzeja in njene strokovne službe (v tem primeru finančna)
skozi daljše obdobje (namenoma?) opustile dolžno ukrepanje z namenom kopičenja in generiranja
prekrškov, ki jih vodstvo muzeja sedaj uporablja pri nameri odpovedi zaposlitve.
Spoštovani g. župan, vse to povsem nedvoumno kaže, da vodstvo muzeja ne samo, da ni sposobno
vzpostaviti normalnih delovnih pogojev in odnosov, v katerih bi člani kolektiva lahko v javno korist
realizirali svoje strokovne potenciale, temveč aktivno in načrtno ustvarja pogoje in okoliščine za
njihovo diskreditiranje in onemogočanje. Ustanovitelju javnega zavoda nalagajo s tem ne le
nepotrebno odločanje o kadrovskih spremembah, marveč tudi nepotrebne finančne obveznosti po
zgubljenih tožbah.
Spoštovani g. župan, Slovensko arheološko društvo meni, da bi morali v funkciji ustanovitelja javnega
zavoda Gorenjski muzej Vi in Mestni svet občine Kranj resno razmisliti o (ne)ustreznosti sedanjega
vodstva muzeja. Verjamemo, da je naše negativno mnenje glede tega izrečeno dovolj jasno.
S spoštovanjem

prof. dr. Bojan Djurić, predsednik SAD
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