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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 naslednji

SKLEP

1.
Javni zavod Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, Kromberk, Grajska cesta 1, 5000
Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014, v višini 74.220,00 EUR
razporedi na naslednji način:
-

20.000,00 EUR – obnova bivše carinarnice na Pristavi,
10.000,00 EUR – muzejska zbirka Rafut: priprava in postavitev razstave o
tihotapstvu,
12.390,00 EUR – nabava osnovnih sredstev,
31.830,00 EUR – nerazporejena sredstva.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 610 - 40/2014
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 610-40/2014-29
Nova Gorica, 18. junija 2015
OBRAZLOŽITEV
Direktor Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica je z dopisom z dne 12. 6. 2015
Mestni občini Nova Gorica predlagal porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta
2014, v višini 74.220,00 EUR, za naslednje namene:
-

31.830,00 EUR – nerazporejena sredstva.
20.000,00 – obnova bivše carinarnice na Pristavi
10.000,00 EUR – muzejska zbirka Rafut: priprava in postavitev razstave o
tihotapstvu,
12.390,00 EUR – nabava osnovnih sredstev (muzejske vitrine in podstavki,
muzejska razsvetljava, oprema za restavratorske delavnice, računalniška,
fotografska in druga tehnična oprema, drugo),

Mestna občina Nova Gorica soglaša s porabo sredstev za obnovo bivše carinarnice na
Pristavi, s pripravo in postavitvijo razstave o tihotapstvu v okviru muzejske zbirke Rafut
ter z nabavo zgoraj navedenih osnovnih sredstev.
Mestna občina Nova Gorica tudi soglaša, da ostanejo sredstva v višini 31.830,00 EUR
nerazporejena.
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. Presežek
se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.
Predlog o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 je bil 11. 6. 2015
potrjen na seji Sveta zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica.
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.
Glede na navedeno Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da
predlog sklepa obravnava in ga sprejme.
Matej Arčon
ŽUPAN
Pripravili:
mag. Marinka Saksida, načelnica
Majda Petejan, višja svetovalka za družbene dejavnosti

