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ZADEVA: Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi
Gorici – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – odl. US: U-I-104/92, 8/96,
18/98 – odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 –
odl. US, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13) in petega odstavka 55. člena Zakona o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in 51/14)
je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji
SKLEP
Vlada Republike Slovenije sprejme Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mag. Darko KRAŠEVEC
GENERALNI SEKRETAR
Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za kulturo,
 Ministrstvo za finance,
 Javni zavod Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
Prilogi:
 priloga 1: jedro gradiva
 priloga 2: obrazložitev
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. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo
mag. Nina Zupančič Pušavec, vodja sektorja
Tannja Berčon, višja svetovalka II
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije
c)
administrativne posledice
č)
gospodarstvo, zlasti m a l a i n s r e d n j a p o d j e t j a t e r
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e)
socialno področje
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
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE

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:
Predlog gradiva nima finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
NE
Javnost ni bila povabljena k sodelovanju v skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade
RS.
9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:
10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
Mag. Julijana Bizjak Mlakar
MINISTRICA

DA
NE

(Priloga 1)
jedro gradiva:

PREDLOG
EVA 2014-3340-0037
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – odl. US: U-I-104/92, 8/96,
18/98 – odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 – odl.
US, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13) in petega odstavka 55. člena Zakona o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in 51/14)
je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 67/03) se prvi
odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Poslanstvo arhiva je trajno in celovito izvajanje varstva arhivskega gradiva v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Arhiv opravlja v okviru javne službe naslednje naloge:













vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, priprava pisnih navodil za
odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi
javnopravnih oseb glede dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega
nadzora in usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim
gradivom in delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe gradiva v digitalni
obliki in spremljevalnih storitev;
priprava dodatnih pisnih strokovno-tehničnih navodil iz 40. člena Zakona o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in
51/14) javnopravnim osebam za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni obliki;
evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb zasebnega prava in
fizičnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi;
sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje;
pridobivanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki je v arhivih, izdelovanje
popisov, inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in
njihovo objavljanje ter objavljanje arhivskih virov;
vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega
dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi
arhivskih fondov in zbirk;
hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po svetu ter se nanaša na Slovenijo in
Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje
vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu;
dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil
na podlagi dokumentov;





posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;
opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z
arhivskim gradivom;
izdajanje publikacij.«.
3. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja arhiv, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
R 91.012
C 18.130
C 18.140
C 18.200
J 58.110
J 58.140
J 58.190
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
M 72.200
M 74.200
N 82.190
N 82.300
P 85.590
R 90.040
R 91.011

Dejavnost arhivov,
Priprava za tisk in objavo,
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
Izdajanje knjig,
Izdajanje revij in druge periodike,
Drugo založništvo,
Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
Obratovanje spletnih portalov,
Raziskovalna in razvojna dejavnost v družboslovju in humanistiki,
Fotografska dejavnost,
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
Dejavnost knjižnic.«.
4. člen

Prvi odstavek 10. člena se v prvi alineji spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali
izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje družboslovne ali humanistične
smeri,«.
5. člen
15. člen se v prvi alineji spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali
izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje družboslovne ali humanistične
smeri,«.
6. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Arhiv upravlja z naslednjimi nepremičninami:
– pozidano zemljišče: parc. št. 682/14, k. o. Nova Gorica (2304), ID-znak: 2304-682/14-0 (ID
842973),
– deli stavbe št. 354, k. o. Nova Gorica (2304):
– del št. 2, ID-znak: 2304-354-2 (ID 5613385),
– del št. 4, ID-znak: 2304-354-4 (ID 5998826),
– del št. 6, ID-znak: 2304-354-6 (ID 5998828),
skupaj s solastninskimi deleži na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnih skupnih delih
stavbe v etažni lastnini v poslovni stavbi na naslovu Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica, ki
stoji na zemljišču parc. št. 682/15, k. o. Nova Gorica, ID-znak: 2304-682/15-0 (ID 5304292).«.

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

(Priloga 2)
OBRAZLOŽITEV
Javni zavod Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (v nadaljevanju: PANG) je s Sklepom o ustanovitvi javnega
zavoda PANG (Uradni list RS, št. 67/03) ustanovila Vlada Republike Slovenije. Ustanovitveni akt je bil
sprejet na podlagi takrat veljavnega Zakona o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št. 20/97,
32/97 in 24/03), ki ga je nadomestil Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
(Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14; v nadaljevanju: ZVDAGA).
Predlagane spremembe pomenijo manj zahtevne spremembe Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
PANG. Spremembe so potrebne zaradi določitve nepremičnin, ki se temu javnemu zavodu dajejo v
upravljanje za izvajanje njegove dejavnosti (dva dela stavbe št. 354, k. o. Nova Gorica (2304), in sicer
del št. 4, ID-znak: 2304-354-4 (ID 5998826), ter del št. 6, ID-znak: 2304-354-6 (ID 5998828)).
Ustanovitveni akt se spreminja tudi zaradi uskladitve ustanovitvenega akta s trenutno veljavno
zakonodajo (opredelitev dejavnosti arhiva, ki so potrebne za izvajanje javne službe skladno s
53. členom ZVDAGA in Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
3. člen veljavnega Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda PANG se sklicuje na zakon, ki ne velja več,
zato se v predlagani spremembi, pri opredelitvi poslanstva arhiva, sklicujemo na splošno dikcijo iz
področnega zakona, ki ureja dokumentarno in arhivsko gradivo ter arhive.
6. člen veljavnega Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda PANG se spreminja zaradi sklicevanja
veljavnega Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda PANG na predpis, ki ne velja več.
Sprememba 7. člena veljavnega Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda PANG je potrebna zaradi nove
Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
10. in 15. člen Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda PANG se spreminjata zaradi uskladitve zahtevane
ravni izobrazbe z novimi višješolskimi programi, hkrati pa se družboslovni smeri izobrazbe dodaja tudi
humanistična smer.
S spremembo 22. člena veljavnega Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda PANG se uskladijo
nepremičnine, ki jih upravlja ta javni zavod.

