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Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05- uradno
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 –
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdajam kot minister pristojen za kulturo,
naslednji

SKLEP
o imenovanju delovne skupine za pripravo vsebinskih izhodišč za celostno prostorsko
ureditev kulturnega spomenika državnega pomena Vrba na Gorenjskem – Rojstna hiša
Franceta Prešerna (EŠD 840), stavbne dediščine Vrba na Gorenjskem - Ribčevo
gospodarsko poslopje (EŠD 28691), stanovanjske hiše Vrba 1 in pripadajočih zemljišč
(v nadaljevanju - območje Prešernove rojstne hiše).
V delovno skupina imenujem naslednje člane:
Silvester
Gaberšček,
Ministrstvo
za
kulturo,
predsednik,
Silvester.Gaberscek@gov.si
mag. Alenka Kuševič, Ministrstvo za kulturo, članica, Alenka.Kusevic@gov.si
Irena Vesel, Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj VKDS, članica,
irena.vesel@zvkds.si
Sebastijan Zupan, Občina Žirovnica, član, sebastijan.zupan@elemont.si
Matjaž Koman, Zavod za turizem in kulturo občine Žirovnica, član,
matjaz.koman@visitzirovnica.si
Natalija Polenec, Slovenski etnografski muzej, članica, natalija.polenec@gov.si
Naloge delovne skupine so, da pripravi:
1. Vizijo in cilje prostorske ureditve območja, pri čemer moraj biti cilji usklajeni s
strategijami in nacionalnimi in občinskimi program na področju kulture in
turizma in cilji, določenimi s pravnimi podlagami na področju finančnih
mehanizmov EU.
2. Pregled prostorskih variant za uresničevanje vizije in ciljev iz prejšnje točke.
3. Oceno občutljivosti in izvedljivosti variant.
4. Izbor najprimerneje variante kot podlage iz razpis projektnega natečaja za
celostno prostorsko ureditev območja Prešernove rojstne hiše.
5. Vsebino in smernice projektnih rešitev za celostno prostorsko ureditev območja
Prešernove rojstne hiše.
Delovna skupina je imenovana za določen čas, vendar najdlje do 30. 4. 2021. Mandat
delovne skupine preneha z dnem, ko odda gradivo, iz katerega so razvidni rezultati
nalog iz prejšnjega odstavka, na podlagi katerih je mogoče razpisati javni projektni

natečaj za celostno arhitekturno in krajinsko-arhitekturno ureditev območja Prešernove
rojstne hiše.
Ker so člani delovne skupine zaposleni v javnem sektorju, jim za udeležbo na sejah ne
pripada sejnina.
Utemeljitev
Za izbiro najustreznejših arhitekturne in krajinsko-arhitekturne rešitve med različnimi
rešitvami in zagotavljanjem ustrezne strokovne podlage za odločanje je potrebno
razpisati javni natečaj za pridobitev projektne dokumentacije. Izbira ustreznega
postopka javnega naročanja arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih storitev je v vseh
fazah ključnega pomena. Za celostno prostorsko ureditev se bo razpisal arhitekturni in
krajinsko-arhitekturni natečaj, za katerega je potrebno pripraviti vsebino in smernice po
načelih kakovosti, strokovnosti in transparentnosti za optimalno izbiro projekta.
Zaradi navedenega minister imenuje delovno skupino za izvedbo nalog, določenih s
tem sklepom.

Pripravila:
mag. Nina Zupančič Pušavec
vodja Sektorja za muzeje, arhive
in knjižnice

dr. Vasko Simoniti
Minister
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