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Na podlagi 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 2015 in nerazporejena sredstva iz
preteklih let, v skupni višini 106.310,68 EUR, razporedi in porabi na naslednji način:
-

50.000,00 EUR – nakup osnovnih sredstev,
16.310,68 EUR – nakup muzealij,
40.000,00 EUR – nerazporejena sredstva.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 610 - 47/2015
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 610-47/2015 - 31
Nova Gorica, 24. maja 2016
OBRAZLOŽITEV
V. d. direktorja Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica (v nadaljevanju:
Goriški muzej) je z dopisom št. 610-47/2015-9 z dne 9. 2. 2016 Mestno občino Nova
Gorica seznanil z rezultati poslovanja v letu 2015, z dopisom št. 610-47/2015-30 z dne
23. 5. 2016 pa podal pojasnilo k predlogu za razporeditev presežka prihodka nad odhodki
iz leta 2015 in nerazporejenih sredstev iz preteklih let ter predlagal porabo sredstev v
višini 106.310,68 EUR na naslednji način:
-

50.000,00 EUR – nakup osnovnih sredstev,
16.310,68 EUR – nakup muzealij,
40.000,00 EUR – nerazporejena sredstva.

Specifikacija nabave osnovnih sredstev v okvirnih vrednosti je naslednja:
- osebni avtomobil za prevoz oseb in blaga – 16.000,00 EUR,
- strojna in programska opreme za evidentiranje muzealij - muzejskih predmetov s
črtno kodo – 8.000,00 EUR,
- strojna oprema za nadgradnjo obstoječega sistema za elektronsko inventarno
knjigo muzealij – 8.000,00,
- druga računalniška oprema – 3.000,00 EUR,
- oprema za postavitev stalne razstave o tihotapstvu v bivši carinarnici na Rafutu
(npr. vitrine, luči, monitorji, ipd.) – 15.000,00 EUR.
Za nakup muzealij Goriški muzej podrobnejše specifikacije ne more podati, saj so nakupi
odvisni od ponudbe na trgu. Pri nabavi pa gre v vseh primerih za akvizicijo muzejskih
predmetov, ki so za Goriški muzej pomembni in skladni z osnovnim poslanstvom zavoda.
Mestna občina Nova Gorica soglaša s predlagano porabo sredstev za zgoraj navedene
namene ter soglaša, da ostanejo sredstva v višini 40.000,00 EUR nerazporejena.
Predlog o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015 in iz preteklih let je bil
26. 2. 2016 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 Oddelka za družbene dejavnosti

Majda Petejan,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

