
 

 

          6 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne________________ sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s poročilom o delu in finančnim 
poročilom Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica za leto 2011 ter 
programom dela in finančnim načrtom za leto 2012. 
 

 
2. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 610 -14/2011 
Nova Gorica,  
 
                                                                                                      
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:   610 -14/2011-27 
Nova Gorica: 1. junija 2012 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Mestna občina Nova Gorica je ustanoviteljica Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – 
Nova Gorica (v nadaljevanju Goriški muzej). Poslanstvo zavoda je izvajanje muzejske 
dejavnosti kot javne službe na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Ajdovščina, 
Vipava, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Sežana, Komen, Divača in Renče-
Vogrsko, v sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija in Mestnim muzejem Tolmin pa tudi na 
območjih občin Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec in Kobarid.  
Skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine je Vlada Republike Slovenije Goriškemu 
muzeju podelila pooblastilo za opravljanje javne državne službe muzejev za obdobje 1. 1. 
2010 do 31. 12. 2012, s čimer je Goriški muzej pridobil status pooblaščenega muzeja za 
opravljanje javne službe za področja, ki so opredeljena v ustanovitvenem aktu. Goriški 
muzej skladno s pooblastilom opravlja državno javno službo, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport pa ta del financira iz sredstev državnega 
proračuna. Sem sodi pokrivanje stroškov za plače in prispevke 23 zaposlenih, za 
programske materialne stroške in splošne stroške delovanja. 
Mestna občina Nova Gorica krije stroške za zaposlitev enega delavca (vzdrževalec), 
sredstva namenja tudi za sofinanciranje občinskih programov v javnem interesu, 
investicije in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme. Sredstva za investicije in 
opremo muzej delno pokriva tudi z lastnimi sredstvi. 
Goriški muzej redno izpolnjuje pogodbene obveznosti do države in občine. 
Gradivu prilagamo poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2011 ter program dela in 
finančni načrt za leto 2012. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo 
gradivo s prilogami ter sprejme predlagani sklep. 
          
                                                                                                                                                                                    
Pripravili: 
 
Metka Gorjup                                                                                       Matej Arčon 
NAČELNICA                       ŽUPAN                                                                                          
               
                                                                                                     
Majda Petejan 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
                                                                                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                  
 
PRILOGE: 

- Finančno poročilo za leto 2011 
- Finančni izkazi poslovanja za leto 2011 
- Letno poročilo za leto 2011 
- Program dela in finančni načrt za leto 2012 
- Državni in občinski program dela in finančni načrt za leto 2012 


