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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 
in Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) 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    O    S O G L A S J U 
 

 
1. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica soglaša, da javni zavod Goriški muzej Kromberk 
– Nova Gorica, Grajska cesta 1, Kromberk, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 
v višini 10.045,00 EUR, nameni za morebitni primanjkljaj sredstev za bruto plače 
zaposlenih s prispevki v letu 2011 pod pogojem, da javni zavod v celoti upošteva 
priporočila Ministrstva za kulturo ter Zakon o interventnih ukrepih. 
 

2.  
 

V primeru, da javni zavod presežka prihodkov nad odhodki ne porabi za namen iz 1. 
točke, ga nameni za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. 
 

3. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 610 – 6/2010 
Nova Gorica,    
             Matej Arčon 
                 ŽUPAN 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Nova Gorica, 5. aprila  2011 
 

 
O b r a z l o ž i t e v: 

 
 

 
Direktor javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, je z dopisoma št. 01–
118/2011 z dne 15. 3. 2011 in št. 01–126/2011 z dne 18. 3. 2011, Mestno občino Nova 
Gorica, kot ustanoviteljico javnega zavoda, zaprosil za odobritev porabe sredstev 
presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2010 v višini 10.045,00 EUR za namen kritja 
morebitnega izpada dela sredstev za plače v letu 2011 ter za nujno investicijsko 
vzdrževanja in nakup opreme.  
Predlog direktorja je bil usklajen in potrjen s strani sveta javnega zavoda na seji 22. 2. 
2011 v skladu s 26. členom ustanovitvenega akta. 
 
Zakon o zavodih v 48. členu določa, da zavod lahko uporabi presežek prihodkov nad 
odhodki za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi določeno drugače. 
Odlok  o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 142/04 s spremembami) v 26. členu določa, da zavod presežke 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. 
 
Ministrstvo za kulturo je z dopisoma z dne 2. 12. 2010 in 17. 12. 2010 vse javne zavode 
na področju kulture, ki se financirajo iz državnega proračuna, obvestilo, da ima 
Ministrstvo za kulturo v rebalansu proračuna za leto 2011 zagotovljena nižja sredstva za 
plače zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture glede na realizacijo v letu 2010. 
Sredstva za plače zaposlenih so v letu 2011 nižja za 3% v primerjavi z realizacijo v letu 
2010. Glede na to, bodo v letu 2011 sredstva za bruto plače zaposlenih s prispevki 
zagotovljena v višini 97% sredstev, ki jih je ministrstvo izplačalo v letu 2010. Plače 
zaposlenih na individualni ravni ostajajo nespremenjene. 
Ministrstvo za kulturo navaja, da je bil v Uradnem listu RS, št. 94/2010, z dne 26. 11. 
2010, objavljen Zakon o interventnih ukrepih, s katerim so plače na individualni ravni 
zamrznjene oz. se znižujejo pri določenih vodstvenih delovnih mestih. Prihranek 3% v 
skupni masi sredstev za plače morajo poslovodstva zagotoviti z drugimi ukrepi kadrovske 
politike. Praviloma Ministrstvo za kulturo v letu 2011 ne bo dajalo soglasij za uvrstitev v 
višji plačni razred na podlagi 2. odstavka 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju, poleg tega poslovodstvom javnih zavodov odsvetujejo sistemiziranje novih, 
najvišje plačanih delovnih mest na področju kulture. 
 
Kljub temu, da mora javni zavod Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica upoštevati vse 
navedene ukrepe, obstaja možnost, da ne bo razpolagal z zadostnimi sredstvi za kritje 
bruto plač zaposlenih s prispevki. Zato predlagamo, da se v tem primeru, del sredstev, ki 
jih je javni zavod pridobil iz presežka prihodkov nad odhodki, lahko nameni za kritje tega 
primanjkljaja, vendar pod pogojem, da zavod upošteva vse zgoraj navedene ukrepe. Iz 
presežka se ne sme zagotavljati sredstev za povečevanje plač nad zakonsko dovoljenimi 
vrednostmi. 
 

 



Opravljanje in razvoj dejavnosti se nanaša na celotno poslovanje zavoda, zato je v okviru 
opravljanja dejavnosti treba upoštevati tudi delo zaposlenih oziroma strošek dela. 
Neizplačilo plač bi lahko pomenilo, da je ogroženo izvajanje osnovne dejavnosti zavoda. 
Zaradi izredne proračunske situacije in znižanja sredstev za plače v državnem proračunu 
predlagamo, da se lahko presežek javnega zavoda izjemoma nameni tudi izplačilu rednih 
plač in drugih prejemkov zaposlenih z upoštevanjem predpisov in kolektivne pogodbe, ki 
urejajo plače in druge prejemke. 
 
V primeru, da sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki ne bodo potrebna za kritje 
dela bruto plač zaposlenih s prispevki, oziroma sredstva za ta namen ne bodo potrebna v 
celoti, jih lahko javni zavod nameni za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. 
 
Glede na navedeno, Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da 
predlog sklepa obravnava in ga sprejme.  
 
 
 
 
                                                                                                               
Pripravila:              Matej Arčon             
                   ŽUPAN  
Vladimir Peruničič, v. d. načelnika                                                        
                   
Majda Petejan, svetovalka za kulturo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Dopis Ministrstva za kulturo z dne 2. 12. 2010 
- Dopis Ministrstva za kulturo z dne 17. 12. 2010   

 
 
 

 


