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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo predstavnika Slovenije na generalni skupščini ICCROM v 
Rimu med 29. novembrom in 1. decembrom 2017 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi  Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-
1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o sodelovanju, obveščanju in usklajevanju 
na področju zunanjih zadev in mednarodnih odnosov (Uradni list RS, št. 112/05) na seji … dne ... 
sprejela naslednji 

sklep

Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na 30. 
Generalni skupščini držav članic Mednarodnega centra za študij varstva in restavriranja kulturnih 
dobrin (ICCROM) mag. Gojka Zupana, ki bo potekalo od 29. novembra do 1. decembra 2017 v 
Rimu. 

                                                        mag. Lilijana Kozlovič

                                                                              GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:

- izhodišča iz 1. točke sklepa 
Sklep prejmejo: 

- Ministrstvo za kulturo 
- Ministrstvo za zunanje zadeve

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Mag. Ksenija Kovačec Naglič, generalna direktorica, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za 
kulturo RS 



Katarina Culiberg, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 
kulturo RS,
Mag. Gojko Zupan, sekretar, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo RS.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Predstavnik  Republike Slovenije mag. Gojko Zupan se bo med 29. novembrom in 1. decembrom 
2017 v Rimu udeležil 30. Generalne skupščine in zasedanja 139 članic Mednarodnega centra za 
študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin (ICCROM), ki je združena z volilno skupščino. 
Generalna skupščina ICCROM bo odločala o nadaljnjem delu te mednarodne organizacije, največje 
svetovne organizacije za izobraževanje kadrov s področja ohranjanja kulturne dediščine v svetu in o 
finančnem načrtu za obdobje 2018–2019. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ



OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:/

Kratka obrazložitev

Stroški povezani z udeležbo, ki se krijejo iz proračunskih postavk proračunskega uporabnika, nimajo 



večjih finančnih posledic za državni proračun. Predvideni stroški službene poti v Italijo so stroški 
prevoza, nastanitev in dnevnice in jih pokriva resorno ministrstvo.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Predhodna objava ni potrebna. 
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)



10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Damjana Pečnik
državna sekretarka

po pooblastilu št. 1003-9/2016/15
z dne 27. 10. 2016

                    



Priloga 1

Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na 30. zasedanju Generalne skupščine 
ICCROM, ki bo potekala na sedežu FAO v Rimu v Italiji, med 29. novembrom in 1. decembrom 
2017

Namen udeležbe in program zasedanja:

Predstavnik Republike Slovenije mag. Gojko Zupan se bo med 29. novembrom in 1. decembrom 
2017 v Rimu udeležil 21. zasedanja Generalne skupščine držav članic Mednarodnega centra za študij 
varstva in restavriranja kulturnih dobrin (ICCROM). Organizacija ICCROM (International Centre for the 
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) je ključno strokovno izobraževalno 
združenje, ki sodeluje tako s posameznimi državami, kakor z ICOMOS in UNESCO. Večina 
diplomantov tega združenja so eksperti, ki s pomočjo ICOMOS presojajo vse nominacije za 
spomenike UNESCO. ICOMOS obvezno daje svoja priporočila in ocene za predloge posameznih 
držav ali transnacionalne kandidature za nepremično kulturno dediščino. Sodelovanje Republike 
Slovenije v ICCROM je tako nujno zaradi izobraževanja mednarodno priznanih strokovnjakov in zaradi 
večjega vpliva na strokovne dele nominacij UNESCO. 

Generalna skupščina je najvišji organ te organizacije, ki na dve leti v Rimu določa program dela, na 
štiri leta pa je združena tudi z volilno skupščino. Na tokratnem zasedanju bodo delegati obravnavali 
kandidate in podporo posameznih držav določenim kandidatom za Svet (Izvršilni odbor), ki ključno 
vpliva na usmeritve organizacije in tudi na aktivno sodelovanje s posameznimi državami. Pred 
volitvami bodo obravnavana poročila o dosedanjem delu ICCROM v obravnavanem dvoletnem 
mandatu in v mandatu sedanjega direktorja, poročila o delu posameznih oddelkov ICCROM, rezultatih 
doseženih na posameznih strokovnih področjih in regijah sveta, poročilo o napredku, o nadaljnjem
ukrepanju na podlagi poročila zunanjega revizorja. Člani bodo usklajevali višino zneska prispevka
držav pogodbenic v skladu s standardi OZN. 

Volitve

Na dnevnem redu so volitve v Svet ICCROM. Ta obsega 25 individualnih članov, mandat traja štiri 
leta. Polovica se menja na dve leti. Slovenija je že zagotovila podporo kandidatu ZDA, običajno pa 
posamezne države svoje kandidate predstavijo med 28. in 30. novembrom. Prisotne države znotraj 
regij in strokovnih področij ter usklajeno z regijami, EU in informacijami z veleposlaništev izberejo 
prioriteto za kandidate, ki dobijo njihovo podporo. Prisotnost pooblaščencev za volitve posameznih 
držav je na zasedanju nujna, da uveljavijo svoje prioritete.

Trenutni člani so (krepko označeni se letos menjajo):

 Abdulaziz AL-MUSALLAM ALKHAALDI – (2015-2019)
 Monica BAHAMONDEZ – (2013-2017)
 Yong-Jae CHUNG – (2015-2019)
 Hilde DE CLERCQ – (2013-2017)
 Eglal Mohamed Osman Elzuba EL MALIK – (2013-2017)
 Florencia GEAR – (2015-2019)
 Riadh HADJ SAID – (2015-2019)
 Michaëla HANSSEN – (2015-2019)
 Monther JAMHAWI – (2015-2019)
 Wataru KAWANOBE – (2015-2019)
 Patricia KELL – (2015-2019)
 B.V. KHARBADE – (2013-2017)
 John KIMARO – (2013-2017)
 Marie LAVANDIER – (2015-2019)
 Valerie MAGAR – (2013-2017)
 Oliver MARTIN – (2013-2017)
 Anne NYHAMAR – (2015-2019)



 Sharon PARK – (2013-2017)
 Zoe REID – (2015-2019)
 Virgilio A. REYES Jr. – (2013-2017)
 Birgitta RINGBECK – (2013-2017)
 Britta RUDOLFF – (2013-2017)
 Mohammad Hassan TALEBIAN – (2015-2019)
 Nieves VALENTIN – (2013-2017)
 Gihane ZAKI – (2013-2017)

Novi kandidati se na zasedanju predstavijo tudi individualno in imajo razgovore s predstavniki 
posameznih držav. 

Predstavnik Republike Slovenije mag. Zupan bo pri volitvah za nove člane Sveta glasoval na podlagi 
dogovorov z Ministrstvom za zunanje zadeve. Trenutno so že zaključena usklajevanja za podporo novo 
predlaganemu članu Sveta iz ZDA.

Stroški

Stroški povezani z udeležbo, ki se krijejo iz proračunskih postavk proračunskega uporabnika, nimajo 
večjih finančnih posledic za državni proračun. Predvideni stroški službene poti v Italijo so stroški 
prevoza, nastanitev in dnevnice in jih pokriva Ministrstvo za kulturo.
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