
 

 

          
Na podlagi 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07-UPB1 in 56/08) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne 
objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica na  seji dne 9. aprila 2009 sprejel  
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica 
 

1. člen 
 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk-Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 142/2004) se v prvem odstavku 3. člena v drugi alineji za besedo »Divača« doda 
besedilo »in Renče – Vogrsko« 
 
V tretjem odstavku se doda novo šesto alinejo, ki se glasi: 
»- konservatorstvo in restavratorstvo« 
 

2. člen 
 

17. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 »Zavod ima lahko pomočnika direktorja na enem izmed področij:  
- za vodenje strokovnega dela,  
- za vodenje finančnih, pravnih in splošnih zadev.  
 
O potrebnosti pomočnika za eno od navedenih področij odloči svet zavoda za vsak 
mandat direktorja posebej, in sicer glede na možnost, da posamezno področje vodi 
neposredno direktor sam. 
 
Pomočnika direktorja imenuje direktor na podlagi javnega razpisa ali neposrednega 
povabila.  
Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas. 
 
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za pomočnika direktorja zaposlen v zavodu za 
nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest 
in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in 
za katero izpolnjuje predpisane pogoje. 
 
Pomočnika direktorja imenuje in razreši direktor na podlagi predhodnih mnenj sveta in 
strokovnega sveta. Svet in strokovni svet morata mnenji izdati v 30 dneh, sicer se šteje, 
da je mnenje pozitivno.  
 
Pomočnik direktorja odgovarja direktorju za strokovnost in zakonitost dela. 
 
Pogoje za zasedbo delovnega mesta pomočnika direktorja ter opis del in nalog se določi 
v aktu o sistemizaciji delovnih mest«. 
 

3. člen 
 
V 18. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 



 

 »Pomočniku direktorja lahko predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega 
prenehanja mandata direktorju. O tem sprejme sklep novo imenovani direktor. 
 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek«. 
 

4. člen 
 
19. člen se spremeni tako, da se glasi: 
» Svet zavoda sestavlja pet članov, od katerih: 
- štiri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in 
pravnih zadev, 
- enega člana izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah kot svojega 
predstavnika. 
 
Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih 
pomočnikov. 
 
Mandat članov sveta traja pet let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani 
oziroma voljeni. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta. 
 
Direktor javnega zavoda mora obvestiti ustanovitelja o izteku mandata članom sveta  
najmanj devetdeset dni pred iztekom njihovega mandata. 
 
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema 
odločitve z večino glasov vseh članov sveta. 
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v 
tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta. 
 
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in 
namestnika.  
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom«. 
 

5. člen 
 
Za 19. členom se dodajo novi 19.a do 19.f člen, ki se glasijo: 
 

»19.a člen 
 

Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo delavci v zavodu na neposrednih in tajnih  
volitvah. 
 
Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. 
 
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter 
imenuje volilna komisija. 
Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu. 
 

19.b člen 
 

Postopek volitev predstavnika v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo 
predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člani volilne komisije in njihovi 
namestniki ne morejo kandidirati za člana sveta zavoda. 
 



 

Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, 
ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid 
glasovanja , objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda ter vodi neposredno tehnično 
delo v zvezi z volitvami. 
 

19.c člen 
 

Kandidata za predstavnika zaposlenih v svetu zavoda lahko predlagajo najmanj trije 
delavci z aktivno volilno pravico in/ali reprezentativni sindikat. Predlog mora biti predložen 
volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev. 
 

19.d člen 
 
Volitve morajo biti tako organizirane, da je zagotovljena tajnost glasovanja.  
 

19.e člen 
 
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli 
se tako, da se obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega se želi 
glasovati. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega 
kandidata. 
 

19.f člen 
 
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največje število glasov. Če dva 
kandidata dobita enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v 
zavodu. 
 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o poteku volitev in ga 
objavi v petih dneh od dneva volitev.« 
 

6. člen 
 
20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 »Svet zavoda ima naslednje naloge: 
- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda, 
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda, 
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor 
  ustanovitelja, 
- ocenjuje delo direktorja, 
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji  
  delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski 
  kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje, 
- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, 
- daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja, 
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, 
- obravnava vprašanja s področja delovanja zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in 
  pobude za reševanje teh vprašanj,  
- daje ustanovitelju pobudo za razrešitev direktorja, 
- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti, 
- daje predhodno mnenje direktorju k imenovanju in razrešitvi pomočnika direktorja,  



 

- odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti 
  delavcev iz delovnega razmerja, 
- ustanavlja komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje 
  pristojnosti, 
- opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom in drugimi predpisi«. 
 

7. člen 
 
Za 20. členom se dodata nova 20.a in 20. b člen, ki se glasita: 
 

»20.a člen 
 
Predstavniku delavcev v svetu zavoda mandat predčasno preneha s prenehanjem 
delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. 
 
Če predstavniku delavcev preneha mandat v svetu zavoda pred potekom mandata sveta 
zavoda, se opravijo nadomestne volitve, na katerih se izvoli novega predstavnika v svet 
zavoda za čas do izteka mandata sveta. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve 
najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata. 
 

20.b člen 
 
Postopek odpoklica predstavnikov delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj 
treh zaposlenih delavcev v zavodu. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za 
odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.  
 
Postopek odpoklica predstavnika delavcev vodi volilna komisija, ki preveri formalno 
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne 
zavrne, volilna komisija v petnajstih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika 
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. 
 
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina 
zaposlenih v zavodu. 
 
Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo 
določbe za volitve predstavnika delavcev v svet zavoda.« 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

8. člen 
 
Prve volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda razpiše svet zavoda najpozneje v 30 
dneh po uveljavitvi tega odloka. 
 
Ustanovitelj imenuje svoje člane sveta zavoda najpozneje v 45 dneh  po uveljavitvi tega 
odloka. 
 
Direktor skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi 
tega odloka. 

 
9. člen 

 
Do oblikovanja sveta zavoda v skladu z določili tega odloka, opravlja njegove naloge 
dosedanji svet zavoda. 
 



 

10. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 67-10/2004 
Nova Gorica, 9. aprila 2009 
                                                                                   
                                                                                                     Mirko Brulc 
         ŽUPAN 
 


