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Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami), 
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 26. člena 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 142/04 s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
___________________ sprejel 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 

V Javnem zavodu Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, Grajska cesta 1, Kromberk, se 
presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 189.311,00 EUR porabi za 
naslednje namene: 
 

- nakup muzealij v višini 90.000,00 EUR, 
- osnovna sredstva v višini 40.000,00 EUR, 
- investicije v višini 59.311,00 UER. 

 
 

2.  
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 610 - 31/2013 
Nova Gorica,    
             Matej Arčon 
                 ŽUPAN 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Številka: 610-31/2013 - 85 
Nova Gorica, 4. decembra 2014 

 

 

 
O B R A Z L O  Ž I T E V 

 
19. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami) določa, da 
pravne osebe ugotavljajo v izidu poslovanja presežek prihodkov nad odhodki (v 
nadaljnjem besedilu: presežek) ter presežek odhodkov nad prihodki (v nadaljnjem 
besedilu: primanjkljaj). Presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo 
ustanovitelja pravne osebe. Primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in v skladu z 
odločitvijo ustanovitelja pravne osebe. 
 
Drugi odstavek 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami) 
določa, da sme zavod presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in 
razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno.  
 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 142/04 s spremembami) v 26. členu določa, da zavod presežek prihodkov nad 
odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja za opravljanje in razvoj 
svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča 
mestni svet na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta zavoda. 
 
Direktor Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica je z dopisom z dne 9.6.2014 Mestno 
občino Nova Gorica obvestil o predlogu porabe presežka iz preteklih let v višini 
189.311,00 EUR.  
Predlog porabe presežka in obrazložitev sta bila potrjena s strani sveta zavoda na seji 
29.5.2014, in se glasita: 
 

1. Nakup muzealij (pohištvo, likovno gradivo-slike, kipi, zgodovinski in etnološki 
predmeti) v višini 90.000,00 EUR. Ena izmed temeljnih nalog Goriškega muzeja 

je med drugim tudi zbiranje predmetov kulturne dediščine. Vendar pa ni mogoče 
predvideti časovnega okvirja, kdaj se bodo različni predmeti pojavili, niti za kakšno 
ceno. Dejstvo pa je, da muzej tekoče dobiva ponudbe za odkup kulturne 
dediščine. 

2. Osnovna sredstva (orodje za delavnice, oprema za vzdrževanje stavb in 

grajskega parka, službeni avto – osebno vozilo (sedanje je staro 8 let in 
dotrajano), računalniška oprema (nekaj računalnikov, tiskalnikov in monitorjev je iz 
leta 2005, programska oprema se stalno nadgrajuje in posledično zahteva boljšo -
zmogljivejšo strojno opremo, pa tudi stara oprema ne podpira novih programov), 
oprema za razstave (današnje razstave zahtevajo tehnološko sodobno opremo – 
ekrani na dotik, elektronski pregledovalniki, multifunkcijski informacijski kioski ipd.) 
v višini 40.000,00 EUR. 

3. Investicije (izdelava figure Tritona za vodnjak pod gradom Kromberk, nadstrešek 

za lapidarij v amfiteatru gradu Kromberk – drugi del, dopolnitev razstavne 
razsvetljave na gradu Kromberk in v vili Bartolomei, kritje nepredvidenih stroškov 
za investicije (zavedamo se, da je grad Kromberk energetsko potratna stavba, 
zato smo predvideli zamenjavo oken in za ta namen je v NRP-ju za leto 2015 
zagotovljenih 50.000,00 EUR, vendar ni gotovo, da bodo ta sredstva zadostovala) 
v višini 59.311,00 UER. 



 

 

Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica se je do navedenega 

predloga opredelil in Goriški muzej seznanil s stališčem, da želi Mestna občina Nova 

Gorica kot ustanoviteljica javnega zavoda pri porabi presežka slediti predlogu investicij in 
vlaganj, ki jih je Goriški muzej podal ob pripravi Lokalnega programa za kulturo v Mestni 
občini Nova Gorica 2014-2017 (potrjen na seji Mestnega sveta dne 3. 7. 2014) in mu 
predlagal razdelitev presežka iz preteklih let, ki bo prvenstveno namenjen izvedbi spodaj 
navedenih ciljev in investicij. 
 
Splošni cilji in usmeritve, ki jih je Goriški muzej navedel v zvezi z vlaganji v grad Kromberk 
so sledeči: z izvedbo vlaganj (sanitarije, garderobe, skladišča, depo, recepcija, muzejska 

trgovina, dokončanje poti v okolici, ureditev dostopnih poti za invalide) bodo dani pogoji, da 

lahko Goriški muzej nadaljuje zastavljeni plan razvoja Goriškega muzeja s ciljem, da grad 
Kromberk z grajskim parkom, amfiteatrom, lapidarijem, poročno sobo, muzejsko trgovino 
in gostiščem postane osrednja muzejska turistična in kulturna destinacija na Goriškem. V 
razstavnih prostorih na gradu bo Goriški muzej izvajal zastavljeni razstavni program in 
predstavljal bogate zbirke predmetov kulturne dediščine, se odzival na aktualne družbene 
dogodke ter obeleževal pomembne obletnice lokalne kulturne zgodovine.  
 
Mestna občina Nova Gorica je svojim posrednim proračunskim uporabnikom (tudi 
Goriškemu muzeju, katerega ustanoviteljica je) posredovala izhodišča za pripravo 
programa dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta za leto 2015, v katerem je 
navedeno, da se v primeru ugotovitve presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let v 
okviru priprav proračuna ustrezno zmanjšajo sredstva za namene, za katere je mogoče v 
skladu z aktom o ustanovitvi posameznega javnega zavoda nameniti sredstva iz naslova 
presežkov prihodkov nad odhodki. Presežki prihodkov nad odhodki morajo biti 
prvenstveno namenjeni za investicije, investicijsko vzdrževanje, materialne stroške, 
izvedbo programov in izjemoma za plače. 
 
Glede na vse zgoraj navedeno menimo, da bi bilo smotrno presežek javnega zavoda 
nameniti za takšna vlaganja v grad Kromberk, ki bi omogočala razvoj javnega zavoda in 
dosego ciljev iz sprejetega Lokalnega programa za kulturo ter tudi za delno pokrivanje 
splošnih stroškov delovanja in stroškov dela.  
 
Glede na zaskrbljujočo gospodarsko in finančno situacijo, ki se odraža predvsem na 
javnofinančnem področju v vedno nižjem obsegu realiziranih prihodkov občine ob 
nespremenjenem ali celo povečanem obsegu zakonskih obveznosti ter nenehnem 
zmanjševanju sredstev Ministrstva za kulturo kot glavnega financerja Goriškega muzeja, 
bi bilo racionalno, da se del presežka iz preteklih let porabi tudi za druge stroške, ki jih ne 
krije Ministrstvo za kulturo. 
 
Glede na navedeno Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da po 
opravljeni obravnavi predlagani sklep sprejme. 
  
 
 
               Matej Arčon 
                  ŽUPAN 
 
Pripravili:                                                                                                 
                                                                                                          
Marinka Saksida, načelnica 
                                                           
Majda Petejan, višja svetovalka za družbene dejavnosti                                              

 


