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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike 
Slovenije za varstvo kulturne dediščine – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 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), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP), 83. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji dne ….. pod točko 
….. sprejela naslednji 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in ga objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

                                                                                                   Stojan Tramte
                                                                                          GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

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:
Dejan Prešiček, minister, Ministrstvo za kulturo,



Mag. Vojko Stopar, državni sekretar, Ministrstvo za kulturo,
Mag. Ksenija Kovačec Naglič, generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino, Ministrstvo za 
kulturo,
Silvester Gaberšček, vodja Sektorja za nepremično kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo.
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:
Sprememba akta o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine je 
potrebna zaradi ureditve podatkov o nepremičninah, ki so v upravljanju javnega zavoda, in 
uskladitve določb glede pravic razpolaganja z nepremičninami z določbami, ki veljajo za druge javne 
zavode na področju kulture. Sklep vključuje tudi manjše organizacijske spremembe, s katerimi se z 
ustanovitvenim aktom potrdi organizacijska struktura, ki se je v zavodu v praksi vzpostavila za 
njegovo bolj učinkovito delovanje; ukinejo se sektorji za izvajanje posameznih nalog varstva, ker v 
praksi niso zaživeli, tudi formalno pa se vzpostavijo Skupne službe in Sektor za razvoj, ki v praksi že 
delujeta.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

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

konkurenčnost podjetij NE

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

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:
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:
Gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

NE

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

(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: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Mag. Vojko Stopar
državni sekretar

                                                                                       po pooblastilu št. 1002-396/2012-MIZKS/26 
                                                                              z dne 17. 10. 2018

Prilogi:
- Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike 
Slovenije za varstvo kulturne dediščine
- Obrazložitev



Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), 83. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 
– ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 26. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela

Sklep
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za 

varstvo kulturne dediščine

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 65/08 in 54/14) se šesti odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»(6) Poslovni naslov zavoda je Poljanska cesta 40, Ljubljana.«.

2. člen

Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Zavod ima poleg organizacijskih enot iz prejšnjih odstavkov tudi organizacijski enoti Službo 
za razvoj in Skupne službe.«.

3. člen

V petem odstavku 6. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– načrtuje, vodi in izvaja zahtevne konservatorsko-restavratorske posege, ki ne sodijo v 
prejšnji odstavek,«.

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(8) Raziskovalni inštitut načrtuje in izvaja raziskovalne projekte s področja varstva nepremične 
in z njo povezane premične dediščine.«.

4. člen

V 7. členu se črta triinštirideseta alineja.

Dosedanje štiriinštirideseta do triinšestdeseta alineja postanejo triinštirideseta do 
dvainšestdeseta alineja.

5. člen

V 13. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Generalni direktor je lahko tudi vodja posamezne organizacijske enote zavoda.«.



6. člen

33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen

 Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami v lasti Republike Slovenije: 
– poslovna stavba: Tomšičeva 7, Kranj, ID znak parcela 2100 222, ID znak parcela 2100 224/2, 
del stavbe 2100-791-1, del stavbe 2100-791-2, del stavbe 2100-1885-1, vse k. o. 2100 Kranj;
– poslovna stavba: Tržaška 4, Ljubljana, ID znak parcela 2679 185/17, del stavbe 2679-670-1, 
vse k. o. 2679 Gradišče II;
– poslovna stavba: Slomškov trg 6, Maribor, ID znak parcela 657 1547, del stavbe 657-2530-1, 
del stavbe 657-2530-2, del stavbe 657-2530-5, del stavbe 657-2530-6, del stavbe 657-2530-7, 
vse k. o. 657 Maribor - Grad, vse do 1/2;
– poslovna stavba: del na Poljanski cesti 40, Ljubljana, ID znak parcela 1727 172/8, do 28,5 %, 
del stavbe 1727-594-1, vse k. o. 1727 Poljansko predmestje;
– Grad Kodeljevo, Koblarjeva 34, Ljubljana, ID znak parcela 1731 825, ID znak parcela 1731
824/1, ID znak parcela 1731 824/2, ID znak parcela 1731 824/3, ID znak parcela 1731 824/4, ID 
znak parcela 1731 824/5, ID znak parcela 1731 826, ID znak parcela 1731 827/2 in del stavbe 
1731-1706-1, del stavbe 1731-1723-1, del stavbe 1731-1753-1, del stavbe 1731-1753-2, del 
stavbe 1731-1753-3, del stavbe 1731-1753-4, del stavbe 1731-1703-1, vse k. o. 1731 Udmat;
– stanovanje: Nazorjeva 2, Izola, ID znak del stavbe 2626-1216-1, k. o. 2626 Izola;
– zidanica: Vukovski Dol 18, občina Pesnica, ID znak parcela 612 260/7, del stavbe 612-226-1, 
oboje k. o. 612 Vukovski Dol;
– poslovna stavba (Palača Apollonio), Ulica svobode 24, Piran, del stavbe 2630-345-4, del 
stavbe 2630-345-5, oba k. o. 2630 Piran, vsak do 1/2;
– poslovna stavba: Trg bratstva 1, Piran, del stavbe 2630-342-5, k. o. 2630 Piran;
– poslovna stavba: Delpinova 16, Nova Gorica, del stavbe 2304-574-4, del stavbe 2304-574-5, 
oba k. o. 2304 Nova Gorica;
– grad Grm: Skalickega ulica 1, Novo mesto, ID znak parcela 1483 1366, ID znak parcela 1483-
1337, ID znak parcela 1483 1338, ID znak parcela 1483 1339, ID znak parcela 1483 1340/2, ID 
znak parcela 1483 1344/1 in del stavbe 1483-214-1, del stavbe 1483-235-1, del stavbe 1483-
235-2, del stavbe 1483-235-3, vse k. o. 1483 Kandija;
– poslovna stavba: Vičava 5, Ptuj, ID znak parcela 400 995/13 in del stavbe 400-2603-2, oboje
k. o. 400 Ptuj;
– Prkičeva hiša, Podpeč 16, Koper, ID znak parcela 2616 3659, ID znak parcela 2616 3660 in 
del stavbe 2616-126-1, vse k. o. 2616 Podpeč;
– Aljažev stolp, ID znak parcela 2171 1484/11 in del stavbe 2171-1769-1.«.

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana, dne __ decembra 2018
EVA 2018-3340-0005

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
Predsednik



Obrazložitev:

Sprememba akta o ustanovitvi je potrebna zaradi ureditve podatkov o nepremičninah, ki so v 
upravljanju javnega zavoda, in uskladitve določb glede pravic razpolaganja z nepremičninami z 
določbami, ki veljajo za druge javne zavode na področju kulture. Poleg tega sklep vključuje 
manjše organizacijske spremembe, s katerimi se z ustanovitvenim aktom potrdi organizacijska 
struktura, ki se je v zavodu v praksi vzpostavila za njegovo bolj učinkovito delovanje; ukinejo se 
sektorji za izvajanje posameznih nalog varstva, ker v praksi niso zaživeli, tudi formalno pa se 
vzpostavita organizacijski enoti Skupne službe in Služba za razvoj, ki v praksi že delujeta.

K 1. členu:
Predlagana sprememba šestega odstavka 4. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda 
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: sklep) je potrebna 
zaradi uskladitve z dejanskim stanjem, saj je poslovni naslov Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) dejansko Poljanska cesta 40, 1000 
Ljubljana. 

K 2. členu:
Predlagana sprememba četrtega odstavka 5. člena sklepa je potrebna zaradi zagotovitve boljše 
notranje organiziranosti ter s tem bolj racionalne in optimalne izvedbe strokovnih nalog zavoda. 
Dosedanja ureditev sektorjev ni zaživela, saj je ni bilo mogoče uskladiti s siceršnjo organizacijo 
sedmih organizacijskih enot znotraj Službe za kulturno dediščino. Strokovne naloge, ki naj bi jih 
izvajali sektorji, se lahko in se v praksi že izvajajo z bolj fleksibilno obliko delovnih skupin, v 
katerih lahko sodelujejo predstavniki različnih organizacijskih enot zavoda glede na njihove 
strokovne preference in delovne naloge, in ne zahtevajo posebne organizacijske strukture. 

Pojavila pa se je potreba po samostojni organiziranosti službe za razvoj in skupnih služb. 
Služba za razvoj opravlja storitve priprave strategij, razvojnih ukrepov, standardov in metod ter 
naloge vodenja projektov za cel zavod. V Skupnih službah se opravljajo naloge skupnega 
splošnega pomena delovanja zavoda (finančne, računovodske, pravne in kadrovske naloge ter
odnosi z javnostmi). 

K 3. členu:
Predlagana sprememba četrte alineje petega odstavka 6. člena sklepa je potrebna zaradi 
zagotovitve boljše notranje organiziranosti ter s tem bolj racionalne in optimalne izvedbe 
strokovnih nalog ZVKDS. 

Predlagana sprememba osmega odstavka 6. člena sklepa je potrebna zaradi možnosti 
zagotovitve racionalnejše notranje organiziranosti zavoda.

K 4. členu:
Predlagana je sprememba, da se v 7. členu sklepa črta triinštirideseta alineja in s tem brez 
soglasja ustanovitelja prepove trgovanje z lastnimi nepremičninami (L68.1).

K 5. členu:
Novi tretji odstavek je potreben zaradi možnosti zagotovitve racionalnejše notranje 
organiziranosti zavoda, saj omogoča generalnemu direktorju, da je v določenih okoliščinah 
zaradi racionalizacije lahko tudi sam vodja določene organizacijske enote zavoda.

K 6. členu:
Predlagana sprememba 33. člena sklepa je potrebna zaradi uskladitve z dejanskim stanjem, saj 
zavod dejansko upravlja vse nepremičnine v lasti Republike Slovenije, ki so navedene v 6. 
členu tega predloga novele sklepa.



K 7. členu:
Končna določba 7. člena predloga novele sklepa določa »vacatio legis«, in sicer začne novela 
sklepa veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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