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Zadeva: Odpoklic direktorice Gorenjskega muzeja ge. Marije Ogrin

Spoštovani g. župan, Slovensko arheološko društvo je na svoji redni letni Skupščini dne 7. 3.
2014 med drugim obravnavala tudi odpoklic naše članice, ge. Marije Ogrin, z mesta
direktorice Gorenjskega muzeja, katerega ustanovitelj je Vaša občina. Skupščina je bila z
zadevo in nekaterimi dokumenti seznanjena tako s strani ge. Ogrin, kot s strani članov Sveta
zavoda Gorenjski muzej in njegovega Strokovnega sveta.
Skupščina SAD je bila tudi seznanjena s prizadevanjem, da naj bi se, kljub ustrezni obstoječi
pogodbi, ga. Ogrin ne vrnila na mesto znotraj Gorenjskega muzeja, s katerega je bila
imenovana za direktorico.
Čeprav nas zadevni odpoklic ge. Ogrin čudi in vznemirja, saj kaže na dokaj nenavadno
delovanje dveh muzejskih organov, ki jima je ustanovitelj javnega zavoda prisluhnil, nas vsaj
v enaki meri vznemirja namera, da odpoklicani direktorici ne bi bil omogočen povratek na
staro delovno mesto in ustrezno strokovno delo. Če se v primeru odpoklica Skupščina SAD ne
čuti ne pristojna, ne dovolj seznanjena z ozadjem tega dogodka, pa želi glede nadaljevanja
strokovnega dela ge. Ogrin na mestu znotraj Gorenjskega muzeja, ki ji pripada, izraziti
kategorično podporo svoji članici in njenemu uspešnemu in visoko kakovostnemu
strokovnemu delu, ki ji je leta 2012 prineslo tudi najvišje stanovsko
Priznanje SAD za enkraten izjemen dosežek na področju arheologije
(glej http://www.arheologija.si/index.php/nagrade/4‐seznam‐nagrajencev‐sad‐1996‐2012).
Spoštovani g. župan, verjamemo, da boste razumeli našo nedvoumno in trdno podporo
strokovnemu delu ge. Marije Ogrin in ji ga v nadaljevanju tudi formalno omogočili.

S spoštovanjem,
prof. dr. Bojan Djurić, predsednik SAD

Ps: Domnevamo in verjamemo, da prihodnji direktor Gorenjskega muzeja ne bo ne sedanji
predsednik Strokovnega sveta, ne sedanji predsednik Sveta zavoda. Takšna rešitev bi bila po
našem prepričanju namreč skrajno nehigienična.
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