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

ZADEVA:  Uvrstitev novega projekta v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 -
»Obnova cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji (EŠD 692)«  predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021(Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20-ZDLGPE) je Vlada Republike Slovenije na …. redni 
seji dne ... ... 2020 pod točko … sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 se uvrsti projekt št. 3340-20-0043 »Obnova 
cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji (EŠD 692)«.

dr. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za finance
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:
- Silvester Gaberšček, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, vodja Sektorja za 

nepremično kulturno dediščino 
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:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)

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

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

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  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:
Celotna vrednost projekta znaša 2.000.000,00 EUR. Ministrstvo za kulturo bo iz državnega 
proračuna projekt financiralo v višini 2.000.000,00 EUR v okvira projekta 3340-20-0043, od tega 
800.000,00 EUR v letu 2020 in 1.200.000,00 EUR v letu 2021. Sredstva za ta namen so 
zagotovljena v proračunu Ministrstva za kulturo. V letu 2020 se zagotavljajo sredstva iz proračunske 
postavke 200077 – Obnova Žičke kartuzije. V letu 2021 se začasno zagotavljajo sredstva iz 
proračunske postavke 131095 Spomeniki.  Ministrstvo bo v letu 2021 izvedlo prenos sredstev iz 
proračunske postavke 131095 Spomeniki na novo odprto proračunsko postavko 200077 – Obnova 
Žičke kartuzije.

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 
200077Predvideno 
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
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Ministrstvo za 
kulturo

3340-20-0043

Obnova cerkve sv. 
Janeza Krstnika v Žički 

kartuziji

200077

Žička 
kartuzija

0 EUR 0 EUR

Ministrstvo za 
kulturo

3340-20-0043

Obnova cerkve sv. 
Janeza Krstnika v Žički 

kartuziji

131095

Spomeniki

0 EUR 0 EUR

SKUPAJ 0 EUR 0 EUR

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 

Ministrstvo za 
kulturo

3340-17-0018 
Ohranjanje kulturne 

dediščine

200077

Žička 
kartuzija

800.000 EUR 0 EUR

Ministrstvo za 
kulturo

3340-17-0018 
Ohranjanje kulturne 

dediščine
131095

Spomeniki

0 EUR 1.200.000 EUR

SKUPAJ 800.000 EUR 1.200.000 EUR
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 
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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 /

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
Predlog sklepa ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava.

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
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                                                       dr. VASKO SIMONITI
                                                         MINISTER

PRILOGE:

- Priloga 1: Predlog sklepa s prilogama
- Priloga 2: Obrazložitev
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PREDLOG SKLEPA

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2020 in 2021(Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20-ZDLGPE) je Vlada Republike Slovenije na 
…. redni seji dne ... ... 2020 pod točko … sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 se uvrsti projekt št. 3340-20-0043 »Obnova 
cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji (EŠD 692)«.

dr. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Sklep o potrditvi DIP
- Izpis obrazca 3 iz MFERAC 

Sklep prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za finance
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OBRAZLOŽITEV

Državni zbor je na proračunski seji 21.11.2019 na podlagi Amandmaja k Proračunu RS za leto 
2020 (EPA 795-VIII z dne 13.11.2019) ter na podlagi Amandmaja k Proračunu RS za leto 2021 
(EPA 796-VIII z dne 13.11.2019) dodelil Občini Slovenske konjice za proračunsko leto 2020 
800.000 EUR in leto 2021 1.200.000 EUR namenskih sredstev za nujno sanacijo ostenja in 
rekonstrukcijo ostrešja na nekdanji samostanski cerkvi Žičke kartuzije z naslednjo obrazložitvijo:

Žička Kartuzija je bila ustanovljena v 12. stoletju kot prva zunaj matičnih dežel Francije in Italije, 
prva v srednji Evropi in prva od štirih na slovenskem. S časoma je postala evropski kulturni in 
politični epicenter na naših tleh. V 14. stoletju se je samostan ponašal s knjižnico ki je štela 
preko 2000 knjig in je bila manjša le od vatikanske. Kartuzijani so se med drugim ukvarjali tudi z
naravnim zdravilstvom, lekarništvom in vinogradništvom, mlinarstvom, opekarstvom, 
steklarstvom, ipd. Danes na območju nekdanjega samostana žalostno samevajo le ruševine. V 
letu 2018 je država Kartuziji priznala status kulturnega spomenika državnega pomena. Vsled tej 
odločitvi je nedvoumno, da bi naj država v prihodnje še dodatno podprla razvojne projekte v 
povezavi z Žičko Kartuzijo. Sredstva se namenijo za projekt delne rekonstrukcije strehe. Pred 
rekonstrukcijo so potrebna obnovitveno konservatorska dela na zidovih redovne cerkve sv. 
Janeza Krstnika, saj je to predpogoj za izvedbo strešne konstrukcije. Po naši oceni gre za nekaj 
več kot 2000 kvadratnih metrov obodnih zidov cerkve sv. Janeza Krstnika. Po statični sanaciji 
zidov bi se lahko objekt zastrešil, saj bi tako obnovljeni zidovi nosili strešno konstrukcijo s 
historično kritino. Omenjen projekt je le del celote revitalizacije Žičke Kartuzije, saj glede na 
današnjo podobo in že prej opisane dejavnosti, bi bilo potrebno obnoviti marsikateri pomožni 
objekt v okviru samostana, z namenom povrnitve nekdanje funkcije le tega. Obnovitev Kartuzije 
bi pomenila ponovno vrnitev Slovenije v evropski kulturni prostor, zato je nujno da se z 
obnovitvenimi deli začne čim prej. 

Nekdanja samostanska cerkev je kulturni spomenik državnega pomena, razglašen z Odlokom o 
razglasitvi Žičke kartuzije za spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 46/15). Gre za 
gotizirano romansko enoladijsko samostansko cerkev s tristrano sklenjenim prezbiterijem, s 
prislonjeno Friderikovo kapelo in zakristijo, ki je bila opuščena z reformami Jožefa II. leta 1782.

Namen projekta:
Osnovni namen investicije je zagotavljanje javnega interesa države s spodbujanjem obnavljanja 
in prezentacije kulturnih spomenikov ter ohranitev izjemno pomembnega arhitekturnega 
kulturnega spomenika »Žičke kartuzije« kot eden glavnih spomenikov zgodnjega 
kartuzijanskega stavbarstva v evropskem prostoru.

Cilji projekta:
 Ohranitev kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah
 Ohranitev arhitekturno zanimive in kulturno zaščitene objekte in naravno okolje
 Povečanje možnosti za trajnostni razvoj
 Zagotovitve infrastrukturnih pogojev za razvoj turistične dejavnosti v občini na podlagi 

oblikovanja specifičnih produktov
 Izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine
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Vrednost projekta:
Celotna vrednost projekta znaša 2.000.000,00 EUR. Ministrstvo za kulturo bo iz državnega 
proračuna projekt financiralo v višini 2.000.000,00 EUR v okviru  projekta 3340-20-0043, od 
tega 800.000,00 EUR v letu 2020 in 1.200.000,00 EUR v letu 2021. Sredstva za ta namen so
zagotovljena v proračunu Ministrstva za kulturo. V letu 2020 se zagotavljajo sredstva iz 
proračunske postavke 200077 – Obnova Žičke kartuzije. V letu 2021 se začasno zagotavljajo 
sredstva iz proračunske postavke 131095 Spomeniki.  Ministrstvo bo v letu 2021 izvedlo prenos 
sredstev iz proračunske postavke 131095 Spomeniki na novo odprto proračunsko postavko 
200077 – Obnova Žičke kartuzije.
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