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1

Uvod

Samostojno organiziranost spomeniškovarstvene dejavnosti v Sloveniji označuje leto 1913, ko je centralna
komisija na Dunaju ustanovila konservatorski urad v Ljubljani in za deželnega konservatorja za Kranjsko
imenovala dr. Franceta Stelèta (1886–1972). Kot učenec Maxa Dvořaka, utemeljitelja dunajske
umetnostnozgodovinske šole, je v teoriji in praksi nadaljeval načela šole, pri čemer je teoretična izhodišča Aloisa
Riegla in njegov vrednostni sistem spomenikov prilagodil slovenskim razmeram in s tem položil temelje za našo
današnjo konservatorsko doktrino. Delo konservatorskega urada je nadaljeval leta 1945 ustanovljeni Zavod za
zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih in prirodnih znamenitosti, znotraj katerega so se kmalu
organizacijsko izoblikovali upravni del ter konservatorski in restavratorski oddelek. Delo je močno olajšal leta
1948 sprejeti prvi Zakon o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti, a se je v praksi izkazalo, da
zavod zaradi centralizacije ne more pokrivati celotnega ozemlja Slovenije. Zato se je začel proces decentralizacije
z ustanavljanjem samostojnih zavodov za spomeniško varstvo, najprej v Mariboru (1959), nato pa na osnovi
novega zakona iz leta 1961 v Novi Gorici (1961) ter Ljubljani, Kranju, Celju in Piranu (1962). Na podlagi
tretjega zakona iz leta 1981, ki je med drugim vnesel nov termin naravne in kulturne dediščine, povzete iz
UNESCO-ve konvencije iz leta 1972, sta bila ustanovljena še samostojni Restavratorski center (1983) in zavod v
Novem mestu (1983). Z izločitvijo varstva naravne dediščine se je na osnovi četrtega zakona iz leta 1999 pričel
proces ponovne centralizacije, ki je tedanje samostojne zavode združil v sedanji Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (v nadaljevanju Zavod). S petim zakonom iz leta 2008 je bil ustanovljen Center za
preventivno arheologijo.
Danes znotraj Zavoda deluje 219 zaposlenih, ki jih financira Ministrstvo za kulturo, in okoli 68 zaposlenih na
projektih, financiranih iz različnih (neproračunskih) virov. Zavod se tako že več kot stoletje posveča skrbi za
dediščino v vseh njenih pojavnih oblikah, še posebej pa nepremični in z njo povezani premični in živi dediščini.
Naloge, ki nam jih nalagata Ustava RS in ZVKD-1, so upravne in strokovne ter so definirane kot državna javna
služba varstva. Razvrstimo jih lahko v tri glavne sklope: pravno varstvo, ohranjanje dediščine ter prenos
znanja. Med temeljne naloge pravnega varstva sodijo evidentiranje, dokumentiranje in vrednotenje
dediščine. Z vidika ohranjanja dediščine so velikega pomena naloge, povezane z njenim vzdrževanjem, ki
navadno obsegajo konkretne fizične posege z namenom izboljšati stanje dediščine in njen pomen. Konkretne
posege pri vzdrževanju dediščine Zavod usmerja z izdajanjem kulturnovarstvenih pogojev in mnenj ter z
brezplačnimi nasveti in navodili. Druga oblika določil za posege so konservatorski načrti, ki imajo analitični in
izvedbeni del. Z namenom določanja obsega posegov Zavod izvaja predhodne preiskave in raziskave dediščine
ter arheološke raziskave, rezultat pa so številne nove najdbe arheoloških ostalin, stavbnih členov, stenskih
poslikav in fresk, ki so doslej omogočile tudi nove ugotovitve glede poselitvene zgodovine in umetnostne
tvornosti v Sloveniji. Ob svojem delu so naši strokovnjaki pridobili ogromno znanja in izkušenj, ki jih
posredujemo strokovni in širši javnosti s publikacijami, razstavami, predavanji in vodstvi po spomenikih.
Posebej odmevna projekta pozitivne promocije so Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne
dediščine. Vedno bolj pa uporabljamo tudi nove pristope in nove informacijsko-komunikacijske tehnologije. S
tem si odpiramo nove poti do občinstva in preko svetovnega spleta prispevamo k širši prepoznavnosti naše
dediščine in Slovenije nasploh.
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1.1

Namen dokumenta

Razlogi, ki so vodili k izdelavi strateškega načrta Zavoda, so na eni strani zakonske narave (35. člen Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13), Sklep o
ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 65/08, 54/14,
83/18)), na drugi strani pa je dokument potreben zaradi:
– potrebe po opredelitvi jasne usmeritve v prihodnosti,
– potrebe po opredelitvi prednostnih ciljev po področjih delovanja in njihove evalvacije na letni ravni,
– ustreznih odzivov na potrebe stroke in spreminjajočega se okolja,
– priprave na nove izzive in morebitne težave,
– pravočasnega odziva na neugodne materialne pogoje za izvajanje osnovne javne službe.
Strateški načrt bo tako pomagal pri uspešnem uresničevanju osnovnega poslanstva (varovanje in ohranjanje
kulturne dediščine kot pomembnega dela kulturne raznolikosti Slovenije ter kot dela evropske in svetovne
dediščine), pri vključevanju dediščine v sodobno življenje ter pri razvijanju zavesti in omogočanju uživanja v
dediščini sedanjim in prihodnjim rodovom.
Strateški načrt Zavoda je tako tudi dokument, ki sledi prioritetam nacionalne in evropske kulturne politike na
področju ohranjanja in varovanja kulturne dediščine in neposredno odgovarja na ključne probleme tega
področja.
V upravljavskem smislu je strateški načrt osnova za usklajevanje in potrjevanje usmeritev v odnosu do
ustanovitelja ter podlaga za sprejemanje letnih delovnih načrtov.
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2

Predstavitev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Naziv:

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine

Skrajšani naziv:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Kratica:

ZVKDS

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/32177/00.
Naslov:

Poljanska cesta 40

Matična številka:

1423215

Številka proračunskega uporabnika 38105
Davčna številka:

SI45991413

Številka podračuna pri UJP:

01100-6030381005

Telefonska številka:

01 234 31 04

Elektronski naslov:

zvkds@zvkds.si

Ime zastopnika:

Jernej Hudolin

Tip zastopnika:

generalni direktor

2.1 Organizacijska struktura
Ustanovitelj Zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije
izvaja Vlada Republike Slovenije oz. v njenem imenu Ministrstvo za kulturo. Zavod opravlja javno
službo na področju varstva nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine. Delovanje in
ureditev Zavoda opredeljujeta ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08) in Sklep o ustanovitvi Javnega
zavoda RS za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 65/08, 54/14, 83/18). Zavod izvaja javno
službo, ki obsega raznovrstne upravne in strokovne naloge na področju varstva nepremične in z njo
povezane premične in žive dediščine.
Zavod je sestavljen iz dveh glavnih organizacijskih enot, Službe za kulturno dediščino in Centra za
konservatorstvo. Službo za kulturno dediščino sestavlja 7 območno organiziranih organizacijskih
enot (Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto, Piran), ki prostorsko pokrivajo
celotno državo. Center za konservatorstvo sestavljata dve organizacijski enoti, Restavratorski center
in Center za preventivno arheologijo, v njegovem sklopu pa deluje tudi Raziskovalni inštitut. V
okviru Zavoda kot organizacijski enoti delujejo še Služba za razvoj in Skupne službe.
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2.1.1 Generalni direktor
Generalni direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje Zavoda ter odgovarja za zakonitost in
strokovnost njegovega dela. Generalni direktor ima dva strokovna pomočnika, in sicer generalnega
konservatorja in direktorja Centra za konservatorstvo.
Ožje vodstvo Zavoda sestavljajo:
 generalni direktor: Jernej Hudolin 2020 - 2025,
 generalni konservator: dr. Robert Peskar, 2020 -2025
 direktor Centra za konservatorstvo: Barbara Nadbath, 2020-2025
2.1.2 Svet zavoda
Člani sveta, ki jih je Vlada RS imenovala 7. 2. 2019, so mag. Bojan Kurež (predsednik), Luka Ivanič,
Rok Žnidaršič, Anton Golob in Dušan Štepec (namestnik predsednika).
Naloge sveta Zavoda so, da:
nadzira zakonitost dela in poslovanja Zavoda,
spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Zavoda,
predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor,
ocenjuje delo generalnega direktorja in pomočnikov direktorjev,
daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih
mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter k
zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz
delovnega razmerja,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja in pomočnikov
direktorja ter imenuje člane strokovnega sveta,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z generalnim direktorjem.

–
–
–
–
–

2.1.3 Strokovni svet
Strokovni svet je bil imenovan, to je potrjen s strani Sveta zavoda dne 12. 8. 2020. Člani Strokovnega
sveta so: red. prof. dr. Matej Klemenčič (predsednik), doc. dr. Blaž Šeme (član), red. prof. Maruša
Zorec (članica), Jurij Dobrila (član), dr. Špela Karo (članica), dr. Eva Sapač (članica), mag. Barbka
Gosar Hirci (članica), dr. Robert Peskar, generalni konservator (član), Barbara Nadbath, direktorica
Centra za konservatorstvo (članica)
Naloge strokovnega sveta so, da:
– spremlja in ocenjuje delovanje Zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je bil Zavod
ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Zavoda in daje generalnemu direktorju mnenja,
predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
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– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem Zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
2.1.4 Vodje organizacijskih enot
Zavod ima v svoji sestavi dve glavni organizacijski enoti, in sicer Službo za kulturno dediščino (v
nadaljevanju SKD) in Center za konservatorstvo (v nadaljevanju CK).
CK, ki ga vodi direktorica Barbara Nadbath, ima dve organizacijski enoti:
 Restavratorski center, vodja Martina Kikelj,
 Center za preventivno arheologijo, vodja Barbara Nadbath.
SKD, ki ga vodi generalni konservator dr. Robert Peskar, ima v svoji sestavi sedem organizacijskih
enot, ki so območno organizirane:








OE Celje, vodja Danijela Brišnik,
OE Kranj, vodja Irena Vesel,
OE Ljubljana, vodja Boris Vičič,
OE Maribor, vodja Srečko Štajnbaher,
OE Nova Gorica, vodja Ernesta Drole,
OE Novo mesto, v.d. vodje Mitja Simič,
OE Piran, vodja Etbin Tavčar.

Poleg zgoraj naštetih glavnih organizacijskih enot ima Zavod tudi organizacijski enoti Službo za razvoj
(v nadaljevanju SR) in Skupne službe (v nadaljevanju SS):
 SR, vodja Damjana Pečnik,
 SS, vodja mag. Sabina Ogrinc.
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2.2

Organigram ZVKDS
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2.3 Pravne podlage
Varstvo kulturne dediščine je ustavna kategorija. Ustava Republike Slovenije v 5. členu zavezuje
državo, da skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za
skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Prav tako v 73. členu določa, da država in lokalne
skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
Kulturno dediščino urejajo predpisi s področja njenega varstva, predpisi s področja urejanja prostora in
graditve objektov, mednarodni pravni akti in tudi interni pravilniki Zavoda. Poslovanje Zavoda urejajo
splošni predpisi (glej prilogo 1).

2.4 Aktualne evropske varstvene politike
Varstveni dokumenti na evropski ravni kot rdečo nit izpostavljajo aktualne koncepte:
participatornost, deliberativnost in inkluzivnost. Na ravni vsebin in deležnikov pomenijo preplet
(so)delovanja, (so)odločanja, posvetovanja in vključenosti.
Evropska listina stavbne dediščine je leta 1975 vzpostavila že omenjeni koncept celostnega ohranjanja
kulturne dediščine (Council of Europe 2002a). V kontekstu participatfornosti lahko poudarimo
načela, ki zagovarjajo dostopnost javnosti ter sodelovanje vseh pristojnih služb in lastnikov dediščine
na vseh ravneh odločanja. Koncept deli naloge ohranjanja kulturne dediščine med različne državne
organe in lokalne skupnosti ter predvideva sodelovanje med njimi; državljani, lastniki dediščine in drugi
zainteresirani (društva, združenja, nevladne organizacije) so postali pomemben in enakopraven
soudeleženec pri sprejemanju odločitev na vseh ravneh.
Leta 2000 se je v Evropski konvenciji o krajini prvič v mednarodnih dokumentih pojavila določba o
temeljni vlogi ljudi pri definiranju krajine in njenem razumevanju (Council of Europe 2002, 171–174).
Aktualni mednarodni dokumenti s področja kulturne dediščine opozarjajo tudi na potrebo po stalnem
vključevanju lokalnega prebivalstva/lastnikov, upravljavcev, predstavnikov lokalnih skupnosti,
državnih organov in nevladnih organizacij pri prepoznavanju, razumevanju in vzdrževanju dediščine
ter pri odločanju v zvezi z njo. Na to še posebno usmerjajo Evropska konvencija o krajini, Konvencija o
varovanju nesnovne kulturne dediščine (UNESCO 2003) in Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne
dediščine za družbo. Slednja med drugim določa, da mora varstvo dediščine delovati za ljudi, saj je le od
njihovega sodelovanja odvisna dolgoročna uspešnost varstva.
Na nevladne organizacije, ki imajo vlogo korektiva in soudeleženca na vseh ravneh ohranjanja kulturne
dediščine, opozarja Deklaracija o vlogi nevladnih organizacij na področju kulturne dediščine (Council of Europe
2002, 57–59). To temo obravnava tudi t. i. Aarhuška konvencija Združenih narodov, Konvencija o dostopu
do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva o okoljskih zadevah (Uradni list RS,
št.62/2004 z dne 7.6.2004) – Mednarodne pogodbe 2004).
Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti dediščine za družbo, t. i. Farska konvencija (Council of Europe
2005), je poudarila več novih vidikov v zvezi z varstvom kulturne dediščine. Pomembna novost je
dejstvo, da odločanje o tem, kaj je kulturna dediščina, ni prepuščeno zgolj varstveni službi oziroma
strokovnjakom, ampak odločitve temeljijo na vsakokratnih dogovorih, torej s soglasjem laične javnosti
oziroma dediščinskih skupnosti, ki so povezane s to dediščino. Konvencija predvideva deljeno
odgovornost in sodelovanje javnosti pri vseh postopkih v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine.
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Sklepi Sveta o kulturni dediščini kot strateškem viru za trajnostno Evropo (Evropski svet 2014a) so med drugim
izpostavili pomen kulturne dediščine za spodbujanje državljanov pri participaciji v javnem življenju.
Pripisali so ji tudi sposobnost, da pomaga zmanjševati družbene razlike, omogoča družbeno
vključevanje, kulturno in družbeno participacijo ter promovira medgeneracijski dialog in družbeno
kohezijo.
Sporočilo Evropske komisije Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo (Evropska
komisija 2014) je med cilji opredelilo tudi potrebo po »nadaljnjem razvijanju participatornih modelov
interpretacije in upravljanja, ki so bolje prilagojeni sodobni Evropi, z večjo vključenostjo zasebnega
sektorja in civilne družbe« (Evropska komisija 2014, 7).
Sklepi Sveta o participatornem upravljanju kulturne dediščine (Evropski svet 2014b) poudarjajo koristi
vključevanja ljudi in organizacij z različnih družbenih in vladnih področij v varovanje kulturne
dediščine ter predlagajo ukrepe za izboljšanje tega stanja. Ugotavljajo, da participatorno upravljanje
kulturne dediščine spodbuja dejavno vključevanje udeležencev v okviru javnega delovanja, tj. javnih
organov in teles, zasebnih akterjev, organizacij civilne družbe, prostovoljcev in vseh zainteresiranih, v
sprejemanje odločitev, načrtovanje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje politik ter programov kulturne
dediščine. S participatornim upravljanjem se povečata odgovornost in preglednost pri naložbah javnih
sredstev ter se krepi zaupanje javnosti v politične odločitve.
Deklaracija iz Namurja (Cultural heritage in the 21 century for living better together. Towards a common strategy for
Europe) je kot rezultat 6. konference ministrov Sveta Evrope (2015), pristojnih za kulturno dediščino,
med štirimi prioritetami poudarila tudi participatorno upravljanje na področju kulturne dediščine.
Na podlagi Deklaracije iz Namurja so ministri članic Sveta Evrope, pristojni za kulturno dediščino,
vodilnemu odboru za kulturo, dediščino in krajino podelili mandat, da pripravi Evropsko strategijo
kulturne dediščine za 21. stoletje, ki jo je februarja 2017 sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope
(Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the European Strategy for the 21st century).
Strategija se zavzema za delitev pristojnosti in združevalen pristop h kulturni dediščini ter skuša
osmisliti, kako naj bo sistem njenega varstva zasnovan: temelji naj na učinkovitem pravnem okviru, ki
zagotavlja celostno ohranjanje dediščine in vključuje vse poglavitne igralce (institucionalne in ostale),
predstavnike stroke ter civilne družbe na vseh ravneh.
Strategija je zasnovana na štirih prednostnih sklopih: družbi, prostorskem in ekonomskem razvoju ter
znanju. Njena konsistentnost je odvisna od uravnoteženja med temi sestavinami in področji njihovega
zbliževanja ter prelivanja.
Družbena sestavina dediščine se osredotoča na promocijo raznovrstnosti, opolnomočenje dediščinskih
skupnosti in participatornega upravljanja. Od desetih priporočil v družbenem sklopu so štiri namenjena
participatornosti (Council of Europe):
1. Spodbujajte vključevanje državljanov in lokalnih oblasti pri vrednotenju vsakdanje dediščine.
2. Spodbujajte in vrednotite participatorno prakso državljanov in s tem povezane postopke.
3. Razvijajte in spodbujajte participatorne programe za identifikacijo dediščine.
4. Spodbujajte in podpirajte (javna in zasebna) partnerstva za promocijo kulturne dediščine in projekte
za njeno ohranjanje.
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Pomen participatornosti civilne družbe pri ohranjanju kulturne dediščine so poudarili tudi trije
dokumenti mednarodne konference The UNESCO World Heritage and the Role of Civil Society (World
Heritage Watch 2015): Final Document, On Civil Society Participation in On Indigenous Peoples.
Zlasti prvi dokument je podrobno, v dvanajstih točkah, določil takšne postopke: med drugim je
poudaril potrebo po »aktivnejši vključitvi relevantnih skupnosti v prepoznavanje, upravljanje, varstvo
vseh območij svetovne kulturne dediščine«. Dalje je pozval vse države članice Konvencije o svetovni
dediščini, naj upoštevajo načela, dobre prakse odprtosti, transparentnosti in participatornosti javnosti na
vseh ravneh upravnega načrtovanja. Poudaril je potrebo po izvajanju najbolj učinkovitih ukrepov
sodelovanja in zgodnjem dostopu do informacij o resničnih in potencialnih projektih, ki bi lahko
učinkovali na enote svetovne kulturne dediščine.
Končni dokument je tudi priporočil podrobne družbeno-ekonomske in etnološke študije, ki bi
prepoznale življenjske dinamike v teh območjih, mnogovrstne plasti in identitete, poglede in značaje
prizadetih skupnosti, kar bi zagotovilo uskladitev interesov.

3
3.1

Zunanje in notranje okolje
Financiranje

Tabela 1: Prihodki po letih glede na vir financiranja
PRIHODKI
Vir financiranja: MK
Delež v skupnih prihodih
Indeks glede na predhodno leto
Vir financiranja: drugi
Delež v skupnih prihodih
Indeks glede na predhodno leto
SKUPAJ
Indeks glede na predhodno leto

v€

2015
8.861.513

2016
8.671.190

2017
8.769.993

2018
8.798.686

2019
9.567.442

80 %

79 %
97,9

84 %
101,1

80 %
100,3

78 %
108,7

2.270.699

2.280.833

1.713.280

2.144.297

2.743.746

20 %

21 %
100,4

16 %
75,1

20 %
125,2

22 %
128,0

11.132.212 10.952.023 10.483.273 10.942.983

12.311.188

98,4

95,7

104,4

112,5

V prikazanem obdobju znaša delež financiranja MK v povprečju 80 %, drugi viri pa 20 %.
Splošni stroški delovanja
V zadnjih letih je financiranje SMS iz proračunskih virov podcenjeno, poleg tega je iz tabele 2
razviden trend upadanja. Posledično se načrtujejo le najnujnejši splošni stroški v okviru pričakovanih
virov za njihovo pokritje, ne pa tudi stroški, ki bi bili povezani z rednim tekočim vzdrževanjem.
Zaradi omejenih virov financiranja že vrsto let ne izvajamo rednega tekočega vzdrževanja, ampak le
najnujnejšega, vse ostalo prelagamo v naslednja leta. S tem se na objektih povzroča dodatna škoda, ki
je s sprotnim vzdrževanjem ne moremo preprečiti. Objekti se tako že vrsto let uporabljajo brez
rednega sistematičnega vzdrževanja, kar vodi v njihovo propadanje.
12

Druga večja težava je star in nezadosten vozni park, ki je nujno potreben za normalno opravljanje
javne službe. Takšno stanje povzroča vedno višje stroške vzdrževanja ter dodatne stroške za povračilo
kilometrine zaradi uporabe lastnih vozil zaposlenih za službene namene.
Tabela 2: Spremljanje prilivov in odlivov SMS po letih

Leto
2015
2016
2017
2018
2019

Priliv MK za SMS
680.356
652.818
651.963
699.610
633.706

v€

Indeks glede na
predhodno leto
96,0
99,9
107,3
90,6

Odliv za SMS
680.356
652.784
651.853
719.610
710.119

Razlika
0,00
334
110
–20.000
–76.413

V zadnjih dveh letih so SMS višji glede na prejeta sredstva MK in jih je bilo treba pokriti iz drugih
virov – iz preteklega presežka prihodkov nad odhodki, prihodkov od prodaje knjig in sredstev
projektov, ki jih ne financira MK.
V obdobju od leta 2020 do leta 2024 bo naš cilj ureditev financiranja celotnih SMS, ki jih načrtuje MK
glede na dejanske potrebe ob upoštevanju stopnje nujnosti.
Programski materialni stroški (PMS)
Pomemben element finančne politike je jasna definicija programa Zavoda in potrebnih sredstev za
njegovo realizacijo. Tako se vsako leto glede na pričakovane vire, prioritete in naročila ministrstva ter
načine financiranja planira in izvaja program, ki se medletno glede na dejansko financiranje tudi
prilagaja. Le tako je mogoče zagotavljati pozitivno finančno in likvidnostno poslovanje.
Tabela 3: Prihodki in indeks prihodkov PMS po letih
Leto
PMS
Indeks t/t-1

2015
1.698.825

v€

2016
1.478.598
87,04

2017
1.289.028
87,18

2018
1.240.813
96,26

2019
1.210.598
97,56

Trend zmanjševanja prihodkov glede na predhodna leta usmerja Zavod k nenehnemu optimiziranju
delovnih procesov, opuščanju nepotrebnih zunanjih storitev in racionalizaciji poslovanja.
Prizadevali si bomo za uresničevanje načrtovanega obsega programa. Finančna struktura naj se v letu
2020 ne bi bistveno spremenila glede na leto 2019, za obdobje med letoma 2021 in 2024 pa bi si želeli
stabilne rasti, ki bi omogočila vzpostavitev stanja, kot ga je imel Zavod pred nastopom krize, to je
okrog leta 2010.
S financerjem se bo treba dogovoriti, da se v odločbo o financiranju državne javne službe vključijo vsa
sredstva za njeno izvajanje, tako kot je bilo v letu 2016, ko so se iz drugih proračunskih postavk
prenesla vsa sredstva na novo proračunsko postavko ZVKDS in so bila tako predmet financiranja po
osnovni odločbi ZVKDS.
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Stroški dela
Tabela 4: Prihodki za stroške dela, vir MK in drugi viri po letih

v€

PRIHODKI
2015
2016
2017
2018
2019
Zaposleni, ki jih financira MK
6.020.790 6.427.468 6.774.408 6.814.634 7.594.015
Zaposleni, ki so financirani iz drugih virov
712.900 733.360 516.289 901.014 1.639.834
Skupaj
6.733.690 7.160.828 7.290.697 7.715.648 9.233.849

Prihodki za pokrivanje stroškov dela, ki jih financira MK, so se višali glede na rast plač zaposlenih v
skladu z zakonodajo in spremembo števila zaposlenih, ki jih financira MK.
S financerjem bo treba glede na dogovorjeno kadrovsko politiko tudi v prihodnjih letih natančno
določiti možne vire financiranja stroškov dela in tako skrbeti za ohranitev stabilizacije tega dela
poslovanja. Zavod v prihodnjih letih predvideva rast števila zaposlenih za 1 % v posameznem letu in
posledično rast stroškov dela za posamezno leto, ob upoštevanju veljavne zakonodaje na področju
plač.
Prihodki iz drugih virov
Tabela 5: Prihodki iz drugih virov po vrstah v obdobju 2015–2019

v€

DRUGI VIRI
Prihodki od prodaje
storitev
Prihodki iz proračuna EU
Drugo

2015

2016

2017

2018

2019

1.788.754
447.235
34.710

2.113.679
117.031
50.123

1.305.779
307.842
99.659

1.499.240
476.744
168.313

1.986.739
577.893
179.114

Skupaj

2.270.699

2.280.833

1.713.280

2.144.297

2.743.746

Prihodki od prodaje storitev izvirajo iz načrtovanja in izvedbe arheoloških raziskav in poizkopavalnih
postopkov ter iz načrtovanja, vodenja in izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov. Prihodki iz
proračuna EU so namenjeni financiranju raziskovalno-razvojnih projektov.
Zavod si bo tudi v prihodnje prizadeval povečevati tako obseg kot vrsto drugih virov, saj raznolika
finančna struktura prispeva k stabilnejšemu poslovanju, pri čemer tovrstno financiranje ne sme vplivati
na kakovostno izvajanje javne službe. Na tem področju bo v naslednjem obdobju skupaj z
ustanoviteljem treba jasno definirati delež in vlogo tržne dejavnosti.
Pomemben segment predstavljajo t. i. evropski in/ali raziskovalni projekti in njihovo financiranje.
Jasno bo treba definirati za Zavod vzdržen obseg tovrstnega dela ter predvideti in poiskati potrebna
sopartipacijska sredstva za njegovo realizacijo. Zavod se osredotoča na sodelovanje v projektih, ki
imajo zagotovljeno 100-odstotno financiranje, ali v projektih, za katere bi lahko pridobil zunanjega
financerja za kritje lastne udeležbe. Težava, s katero se srečujemo javni zavodi pri prijavah na
mednarodne razpise, je namreč kritje stroškov lastne udeležbe (praviloma 15 % celotne vrednosti
projekta) ter zamik pri prejemu sredstev za sofinanciranje (največkrat šele po zaključku projekta).
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Nedvomno pa mednarodni projekti pripomorejo k izboljšanju stanja naše kulturne dediščine in ravno
zaradi tega še naprej aktivno sodelujemo na različnih razpisih; naklonjenost temu kaže tudi MK.
Potekajo tudi pogovori z MK in Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za dodatna
sredstva za kritje lastnega deleža sofinanciranja projektov in za začasno financiranje, torej do končnega
prejema sredstev od (so)financerja projekta. Zavod kot eno od možnosti vidi najemu posojila znotraj
sistema enotnega zakladniškega računa države pri Upravljavcu enotnega zakladniškega računa države.
3.2

Kadrovsko področje

Tabela 6: Število zaposlenih po viru financiranja za obdobje 2015–2019

VIR
SKUPAJ

2015
2016
2017
2018
2019
DRUGI
DRUGI
DRUGI
DRUGI
DRUGI
MK
MK
MK
MK
MK
VIRI
VIRI
VIRI
VIRI
VIRI
196
53 193
58,83 221,495
23,03 218,995
34,03 219,125
63
249
251,83
244,525
253,025
282,125

V letu 2017 je prišlo do izrazitega povečanja števila zaposlenih, ki so financirani iz proračunskih
sredstev MK, zaradi zahteve Sindikata vzgoje, izobraževanja in kulture Slovenije, da se uredi stanje
zaposlitev za določen čas znotraj Zavoda.
Zaposlitve iz drugih virov se vežejo na projekte iz sredstev EU in Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju ARRS) ali pa na izvedbene projekte, ki se ne
(so)financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.
Zavod je kadrovsko podhranjen predvsem pri strokovnih kadrih. Kratkoročne kadrovske rešitve smo
iskali v racionalni organizaciji dela in posledično možnih prerazporeditvah ustreznih profilov na mesta,
na katerih so potrebe večje in jasne. Vse to je bilo v preteklem petletnem obdobju narejeno. Če
povečanje zaposlitev strokovnega kadra ne bo možno v naslednjem petletnem obdobju (2020–2024),
bo potrebna še radikalnejša racionalizacija podpornih služb in opuščanje nekaterih zakonsko
opredeljenih nalog javne službe. Glavni cilj kadrovske politike Zavoda je stabilna državna javna služba,
ki lahko izvaja vse zakonsko določene naloge.
3.3

Tehnološka opremljenost

Tabela 7: Odhodki za opremo, drobni inventar, inv. vzdrževanje ter investicije v obdobju 2015–2019
ODHODKI
Oprema, drobni inventar,
investicijsko vzdrževanje,
investicije

v€

2015

2016

2017

2018

2019

50.506

132.920

126.680

166.075

185.893

V zadnjih letih opažamo prevelik izpad sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme glede na
dejanske potrebe. Zavod je bil tako primoran najnujnejše nakupe in vzdrževanja izvajati s pomočjo
svojega presežka prihodka nad odhodki, kar pa v prihodnje ne bo več možno, saj presežkov ni več. V
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dialogu z ustanoviteljem bo treba poiskati stabilen vir financiranja, ki bo omogočal osnovno
vzdrževanje objektov, nujne sanacije in vzdrževanje opreme na ravni, ki omogoča nemoteno izvajanje
dejavnosti.
Pri analizi sredstev za te namene ugotavljamo, da nikakor ne moremo slediti cilju, da bi imel Zavod
zagotovljena sredstva za nove nabave vsaj v višini letne amortizacije (ta je 349.896 € v letu 2018), s
čimer bi preprečili zastaranje opreme, oz. da bi lahko gospodarno in smotrno vzdrževali osnovna
sredstva. Posebno problematična so področja računalniške in z njo povezane opreme, opreme za
izvajanje zahtevnih konservatorsko-restavratorskih in arheoloških del (raziskovalnih in izvedbenih) in
stanje avtoparka. Znaten napredek na zgoraj izpostavljenih segmentih je nujen, zato sta načrtovani
izdelava strategije za posamezno področje in natančna programska naloga, ki bo podlaga za
uresničevanje začrtanega.
3.4 Infrastruktura
Zavod ima v upravljanju in najemu več nepremičnin, ki so razvidne iz priloge 2.
Predvsem dve investiciji bi omogočili boljše pogoje za delo in bi dolgoročno pomenili tudi prihranek.
Prva taka investicija je obnova gradu Grm, v katerem imata svoje prostore ZAL in ZVKDS, OE Novo
mesto, ki je upravljavec gradu Grm. Grad je v zelo slabem stanju, saj je del prostorov neprimernih za
opravljanje dejavnosti, del pa je zaradi statičnega neravnovesja celo nevaren za uporabo, zaradi česar
mu grozi celo zaprtje. Doslej je bil pripravljen obsežen projekt obnove, ki bi zadeval več institucij in
več različnih dejavnosti, ki so se pri pripravi projekta izkazale kot primerne in sinergijske. Poleg javne
službe bi lahko v gradu potekale različne kulturne prireditve, poroke, v njem bi lahko bila deželna
vinska klet in bi lahko potekale ostale promocijske dejavnosti, zato je več deležnikov v preteklosti
izkazalo namero o sodelovanju (ZAL, Upravna enota, Zavod za varstvo narave, Muzej, Kmetijska šola
Grm, MONM). Rešitev prostorske problematike OE Novo mesto je možna v dveh variantah. Prva je
redno izvajanje investicijskega vzdrževanja, ki bi po korakih saniral najbolj pereče probleme, druga,
gospodarno bolj smotrna rešitev pa je celovita obnova.
Druga večja investicija je obnova palače Apollonio v Piranu, v katero bi se lahko preselila OE Piran.
Obstoječi delovni prostori OE Piran so neustrezni za gospodarno in učinkovito izvajanje javne službe.
OE Piran ima sicer v upravljanju ustreznejše prostore, vendar ti še niso gradbeno dokončani oziroma
je treba izvesti še nekaj gradbeno-obrtniških del. Ena od možnih rešitev je izvedba celotnih gradbenoobrtniških del v prostorih v Palači Apollonio, druga možnost pa je selitev v nove prostore, ki bi jih
zagotovila bodisi Občina Izola ali Občina Koper.
Pereča je tudi prostorska problematika Centra za preventivno arheologijo (v nadaljevanju CPA).
Trenutno v Ljubljani deluje na dveh lokacijah, v objektu MIZŠ na Rimski cesti 1 ter v novih prostorih
na Dunajski cesti 104 in Kardeljevi ploščadi 1. Za celotno selitev CPA na novo lokacijo, ki je z vidika
zagotavljanja dostopnosti lokacij terenskih raziskav na območju celotne Slovenije najprimernejša v
Ljubljani, saj leži v neposredni bližini ljubljanske obvoznice, potrebujemo še prostore v obsegu od 250
do 300 m2.
Ponovno je smiselno odpreti vprašanje racionalizacije poslovnih prostorov Zavoda v Ljubljani, saj so ti
prostori trenutno kar na petih različnih lokacijah, kar nikakor ni racionalno. Ena od možnosti bi bila,
da bi Zavod prostore in možnost novogradnje dobil na Poljanski cesti 40. Na tem naslovu bi Zavod, ki
svojo dejavnost zdaj izvaja na različnih lokacijah po Ljubljani, tako lahko na enem mestu vzpostavil
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celotno službo varstva dediščine. To bi vsekakor pomenilo veliko racionalizacijo in tudi bistveno lažjo
in boljšo organiziranost delovnih procesov (glej prilogo 2). Zavod bo pripravil načrt razpolaganja z
nepremičninami in načrt za investicije in investicijsko vzdrževanje.

4

Področja delovanja

Večino upravno-strokovnih nalog izvaja SKD in v njenem okviru sedem območnih enot s sedeži v
Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu in Piranu. Pomemben del nalog je
namenjen izvedbi projektov za ohranitev dediščine in za preprečevanje škodljivih vplivov nanjo. Ta
sklop nalog večinoma izvaja CK oz. v njegovem okviru CPA in Restavratorski center (v nadaljevanju
RC). Raziskovalni inštitut (v nadaljevanju RI) deluje na področju znanstvenih raziskovalnih projektov.
SR skrbi za usklajeno in enotno vodenje skupnih strokovnih nalog, koordinira in usmerja razvojne
projekte, izvaja naloge s področja založništva, promocije in popularizacije ter skrbi za mednarodno
sodelovanje in ga koordinira. SS so kot organizacijska enota zadolžene za izvajanje podpornih
dejavnosti (finance, računovodstvo, informatika …).
4.1 Služba za kulturno dediščino
SKD organizacijsko združuje sedem območnih enot, katerih poglavitne naloge so varstvo in ohranjanje
kulturne dediščine na strokovnem in upravnem področju.
Podrobneje so opredeljene v zakonskih določilih in različnih internih dokumentih Zavoda (npr. INIJS
št. 1 in 2). Glede na namen in kontekst je naloge mogoče vsebinsko razvrstiti v tri glavne sklope:
varstvo kulturne dediščine, ki prvenstveno obsega postopke, povezane s strokovno valorizacijo in
argumentacijo spomeniških vrednot dediščine v okviru slovenskega pravnega sistema in obravnavo
skozi prizmo nacionalno-družbenih identitetnih pomenov, lastnikov in druge javnosti,
ohranjanje kulturne dediščine, ki zajema naloge in opravila, povezane s pripravo in izvedbo
konkretnih posegov na objektih kulturne dediščine, ter promocija kulturne dediščine in prenos
znanja, ki zajemata naloge, povezane s posredovanjem znanja, izkušenj in rezultatov opravil in nalog,
pridobljenih v vseh treh sklopih.
Zavod kot državno javno službo skladno s 84. členom ZVKD-1 in 6. členom Sklepa o ustanovitvi
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine v SKD opravlja naslednje naloge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

identificira, dokumentira, preučuje, vrednoti in interpretira nepremično dediščino ter premično
in živo dediščino ter jih predstavlja javnosti v okviru varstva nepremične dediščine,
sodeluje v pripravi strategije varstva in predlaga ukrepe za njeno izvedbo,
predlaga vpis nepremične dediščine v register,
pripravlja predloge za razglasitve nepremičnih spomenikov,
analizira in vrednoti prostor za prikaz vrednotenja dediščine v prostoru,
pripravlja gradiva za smernice in mnenja v postopkih priprave planov,
sodeluje z državnimi organi in jim nudi strokovno pomoč pri postopkih v zvezi s stvarmi z
domnevo dediščine,
sprejme načrt izvedbe predhodnih raziskav območij prostorskih aktov,
sodeluje pri varstvu dediščine v primeru oboroženega spopada in pri varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
opravlja revizijo konservatorskih načrtov, ki jih pripravijo druge osebe,
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

sodeluje z upravljavci spomenikov pri pripravi predlogov načrta upravljanja,
izdaja mnenja o plačilu in višini nadomestila za omejevanje gospodarskega izkoriščanja
spomenikov,
pripravlja strokovne podlage za upravne postopke, ki jih vodi ministrstvo,
predlaga ministru sprejetje podzakonskih aktov,
oblikuje metode in standarde za ohranitev nepremične dediščine ter usmerja, usklajuje in
spremlja njihovo izvajanje,
zagotavlja izpopolnjevanje in usklajuje potrebe po izobraževanju kadrov na področju varstva
nepremične dediščine,
opravlja strokovni nadzor nad predhodnimi raziskavami,
sodeluje z lastniki oziroma posestniki nepremičnih spomenikov in z drugimi uporabniki
dediščine, ki imajo interese v zvezi s posameznim spomenikom, ter jim posreduje pojasnila,
nasvete in navodila,
izvaja programe za razvijanje zavesti o dediščini, pripravništva in prakse za izobraževalne
programe različnih stopenj s svojega področja,
sodeluje pri izvajanju strokovnih izpitov za področje varstva nepremične dediščine in
opravlja strokovni nadzor nad posegi v dediščino.

Zavod na podlagi javnega pooblastila opravlja še naslednje naloge:
1.
2.
3.
4.
5.

izdaja kulturnovarstvene pogoje in soglasja za posege v dediščino,
vodi evidenco raziskav,
izdaja odločbe o arheološkem najdišču,
odredi lastniku spomenika izvedbo določenih ukrepov varstva spomenika,
s soglasjem ustanovitelja lahko opravlja tudi druge naloge.

4.2 Center za konservatorstvo
Zavod skladno s 85. členom ZVKD-1 in 6. členom Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine ter 11. členom Pravilnika o notranji organizaciji Javnega zavoda
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, ki ureja razmerja med organizacijskimi enotami in
sektorji, način njihovega vodenja in podrobnejšo notranjo organizacijo, v okviru CK kot državno javno
službo opravlja naloge na področju konservatorstva-restavratorstva in naloge na področju preventivne
arheologije. Za obe področji opravlja tudi naloge, ki se ne financirajo iz državnega proračuna,
namenjenega kulturi.
Naloge CK so:
– vodenje evidence raziskav na področju konservatorstva in restavratorstva,
– priprava standardov in metod konservatorskih raziskav, posegov in drugih konservatorskorestavratorskih postopkov,
– vodenje projektov za metodološki in infrastrukturni razvoj konservatorstva in restavratorstva,
– koordinacija projektov popularizacije, usposabljanja, praktikuma ipd. s področja
konservatorstva,
– izvajanje raziskovalnih projektov s področja varstva po naročilu ministrstva,
– upravljanje nepremičnih spomenikov,
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– vodenje projektov mednarodnega sodelovanja s področja konservatorstva in restavratorstva,
– vodenje in koordinacija razstavne dejavnosti,
– izvajanje drugih nalog in projektov po dogovoru.
CK ima dve notranji organizacijski enoti, in sicer RC in CPA.
Posebna oddelka CK sta RI in Spomeniškovarstveni center – Galerija (v nadaljevanju SVC). Tako RI
kot SVC s svojimi področji delovanja strateško vključujeta in povezujeta vse organizacijske enote
znotraj Zavoda.
RI s svojim pristopi, mednarodno vpetostjo v najnovejše projekte s področja dediščinske znanosti
omogoča Zavodu razvoj za nove platforme in iniciative za stroko ohranjanja dediščine ter s tem
omogoča razvoj vseh področij znotraj panoge.
SVC s svojimi inovativnimi in konceptualnimi pristopi ter z uporabo novih medijev in digitalizacije
odpira ohranjanju dediščine stičišče in vozlišče oblikovanja novih konceptov varstva ter interpretacij
dediščine.
4.2.1 Raziskovalni inštitut
Raziskovalni inštitut izvaja nacionalne raziskovalne projekte (financirane s strani Javne agencije Republike
Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS) in evropske projekte (financirane iz Okvirnih programov Evropske
komisije), ter tako skrbi za razvoj dediščinske znanosti. Pri tem je izrednega pomena tudi izobraževanje mladih
kadrov, kar narekuje sodelovanje pri študijskih programih Univerze v Ljubljani. S svojim znanjem in
raziskovalno infrastrukturo nudi pomoč in sodeluje pri projektih Zavoda. Osnovne naloge Raziskovalnega
inštituta so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nudenje dostopa do znanstvenih raziskav na dediščini,
razvoj znanja na področju dediščinske znanosti,
izobraževanje mladih kadrov (raziskovalcev),
razvoj raziskovalne infrastrukture za preiskave dediščine,
mednarodno sodelovanje in povezovanje z ustreznimi inštitucijami v tujini,
promocija dediščinske znanosti.

4.3 Restavratorski center
Konservatorstvo-restavratorstvo zajema vrsto aktivnosti, ki se neposredno izvajajo na dediščini, z
namenom, da bi izboljšali njeno stanje, razumevanje in uporabo. Aktivnosti se izvajajo v primerih
izgube informacij ali funkcije zaradi neustreznega hranjenja dediščine, ravnanja z njo in/ali preteklih
predelav. Konservatorsko-restavratorske dejavnosti temeljijo na spoštovanju originalnega materiala,
razumevanju
zgodovinskega
konteksta
in okolja
hranjenja. Raziskave
historiatov,
umetnostnozgodovinske študije in diagnostične preiskave poleg natančnega konservatorskorestavratorskega vpogleda podajo informacije, potrebne za celostno razumevanje. Ena izmed
najpomembnejših dejavnosti je dokumentiranje izvedenih aktivnosti, saj se tako ustvarja baza
informacij, iz katerih je mogoče razbrati stanje materialov, pretekle restavratorske posege in aktualne
vnesene materiale ter izvedene postopke, kar vse lahko vpliva na atribucijo in interpretacijo dediščine.
Zavod kot državno javno službo skladno s 85. členom ZVKD-1 in 6. členom Sklepa o ustanovitvi
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine v RC kot enoti CK izvaja naslednje
naloge:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

skrbi za razvoj konservatorsko-restavratorske stroke ter ga usmerja,
vodi in izvaja predhodne raziskave spomenikov iz druge alineje drugega odstavka 34. člena tega
zakona,
pripravlja konservatorske načrte za spomenike v lasti države,
izdeluje konservatorsko-restavratorsko projektno dokumentacijo za zahtevne posege,
načrtuje, vodi in izvaja zahtevne konservatorsko-restavratorske posege na spomenikih in
konservatorsko-restavratorske posege na spomenikih v lasti države, ki se financirajo iz državnega
proračuna, namenjenega kulturi,
sodeluje pri presoji materialnega stanja dediščine in spomenikov ter skrbi zanj,
izvaja raziskovalne projekte s področja varstva po naročilu ministrstva,
sodeluje z državnimi organi in jim nudi strokovno pomoč pri postopkih v zvezi s stvarmi z
domnevo dediščine,
zagotavlja dokumentacijo za konservatorsko-restavratorske dejavnosti,
izvaja programe pripravništva in izpopolnjevanja,
izvaja prakso za izobraževalne programe konservatorstva-restavratorstva,
skrbi za razvijanje zavesti javnosti o konservatorsko-restavratorski dejavnosti,
upravlja nepremične spomenike v lasti države,
vodi in izvaja interventne konservatorsko-restavratorske posege na spomenikih, ki so nujni in
zahtevajo takojšnjo izvedbo zaradi preprečitve nadaljnjega večanja škode, ki je nastala kot
posledica naravne ali druge nesreče.

Zavod v okviru RC opravlja tudi naslednje naloge na področju konservatorstva-restavratorstva, ki se ne
financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pripravlja konservatorske načrte za spomenike, ki niso v lasti države,
vodi in izvaja predhodne raziskave spomenikov iz druge alineje prvega odstavka 34. člena tega
zakona,
izdeluje konservatorsko-restavratorsko projektno dokumentacijo za manj zahtevne posege,
načrtuje, vodi in izvaja manj zahtevne konservatorsko-restavratorske posege,
izvaja raziskovalne in druge projekte s področja varstva, ki se financirajo na podlagi pogodb,
izvaja programe usposabljanja in vseživljenjskega učenja s področja konservatorskorestavratorske dejavnosti ter
upravlja nepremične spomenike, ki niso v lasti države.

4.4 Center za preventivno arheologijo
Poglavitni cilj preventivne arheologije je ugotavljanje arheološkega potenciala celotnega prostora, kar
pomeni pridobivanje, shranjevanje, vrednotenje in interpretacijo kvalitetnih arheoloških podatkov o
arheoloških virih v prostoru. Z izvedbo arheoloških raziskav v skladu z načeli preventivne arheologije
pridobimo veliko primarnih arheoloških podatkov, ki so ključni za korektno varovanje arheološke
dediščine.
Zavod kot državno javno službo skladno s 85. členom ZVKD-1 in 6. členom Sklepa o ustanovitvi
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine v CPA kot enoti CK izvaja naslednje
naloge:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vodi in izvaja predhodne arheološke raziskave iz prve alineje drugega odstavka 34. člena in iz
tretjega odstavka 34. člena tega zakona,
skrbi za metodološki in infrastrukturni razvoj na področju arheoloških raziskav in
poizkopavalnih postopkov,
vodi in izvaja predhodne arheološke raziskave ter poizkopavalne postopke spomenikov v lasti
države, ki se financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi,
izvaja raziskovalne projekte s področja preventivne arheologije po naročilu ministrstva,
izvaja programe pripravništva in izpopolnjevanja,
izvaja prakso za izobraževalne programe preventivne arheologije in
skrbi za razvijanje zavesti javnosti o preventivni arheologiji.

Zavod v okviru CPA opravlja tudi naslednje naloge na področju preventivne arheologije, ki se ne
financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi:
1.

2.
3.

vodi in izvaja predhodne in druge arheološke raziskave ter poizkopavalne postopke obdelave
arhivov arheoloških najdišč vključno z objavo, ki ne sodijo v drugi in tretji odstavek 34. člena
tega zakona,
izvaja programe usposabljanja ter
izvaja raziskovalne in druge projekte s svojega področja, ki se financirajo na podlagi pogodb.

4.5 Služba za razvoj
Zaradi vsebinske in teritorialne razpršenosti in zaradi novih smernic v politikah EU, ki usmerjajo
strokovno delo varovanja kulturne dediščine, so se pokazale potrebe po ustanovitvi SR. Evropski okvir
spodbuja in udejanja celosten in participativen pristop h kulturni dediščini ter prispeva k vključevanju
kulturne dediščine v vse politike EU. SR je tako pomemben povezovalni člen Zavoda. Njena
poglavitna naloga je skrb za usklajeno in enotno vodenje skupnih strokovnih nalog ter koordiniranje,
usmerjanje in izvajanje razvojnih projektov. Poleg tega SR izvaja naloge s področja založništva,
promocije kulturne dediščine kot bistvenega sestavnega dela kulturne raznolikosti in medkulturnega
dialoga ter se aktivno vključuje v mednarodno sodelovanje in ga koordinira. Skrbi tudi za usklajeno in
poenoteno strokovno izobraževanje, povezovanje z institucijami in za prenos znanj. S ponovno
vzpostavitvijo Galerije spomeniškovarstvenega centra (v nadaljevanju SVC) se odpirajo nove strateške
priložnosti konceptualnega predstavljanja kulturne dediščine in možnosti za vzpostavitev povezovalne
in ustvarjalne iniciative tako znotraj Zavoda (ZVKDS) kot tudi z vsemi zainteresiranimi deležniki, ki
ustvarjajo na področju kulturne dediščine. Osnovne naloge SR so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

koordinacija priprave strateških in razvojnih dokumentov,
koordinacija priprave predlogov predpisov,
koordinacija priprave standardov in metod na področju dela Zavoda,
raziskovanje, razvoj in implementacija metod celostnega ohranjanja in upravljanja kulturne
dediščine,
koordinacija projektov za nominacijo dediščine na mednarodne sezname,
koordinacija in vodenje projektov mednarodnega sodelovanja,
vodenje vzpostavitve in delovanja enotne podatkovne baze Zavoda, vključno z GIS in
multimedijskimi vsebinami, ter povezovanje z zunanjimi podatkovnimi bazami,
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8.
9.
10.
11.
12.

vodenje in koordinacija založniške dejavnosti,
vodenje in koordinacija izobraževalnih vsebin,
vodenje in koordinacija pedagoške dejavnosti,
vodenje in koordinacija razstavne dejavnosti,
izvajanje drugih nalog in projektov po dogovoru.

4.6 Skupne službe
V SS se opravljajo skupne naloge Zavoda, in sicer finančno-računovodske, kadrovske z
izobraževanjem delavcev Zavoda, pravne, naloge s področja javnega naročanja, splošne in tajniškoadministrativne naloge, vključno s koordinacijo investicij in vzdrževanja, ter naloge vzdrževanja in
razvoja informacijskega sistema, naloge s področja načrtovanja, analiz in koordinacije programa, naloge
s področja komuniciranja z javnostmi ter oblikovanja celostne podobe in promocijskega gradiva ter
druge naloge, ki so skupnega pomena za Zavod.
Naloge SS so:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

vodenje glavne pisarne (tajništvo generalnega direktorja) in koordiniranje dela izpostav glavne
pisarne,
koordinacija, evidentiranje, obdelava in hranjenje dokumentov, nastalih v zvezi s pisarniškim
poslovanjem,
pravna podpora izvajanju poslovnih funkcij in pravno svetovanje pri izvajanju drugih nalog,
pripravljanje in posodabljanje internih aktov,
izvedba postopka iz delovnega razmerja in vodenje kadrovske evidence,
zbiranje in analiziranje potreb po izobraževanju zaposlenih,
priprava in koordinacija izvedbe načrta izobraževanja za zaposlene,
načrtovanje in izvajanje varstva pri delu,
vodenje evidence premoženja,
sodelovanje pri pripravi programa dela in finančnega načrta ter spremljanje njegovega izvajanja,
sodelovanje pri pripravi poročila o delu in finančnega poročila,
spremljanje in analiziranje poslovanja,
načrtovanje in spremljanje denarnih tokov,
računovodenje na ravni celotnega Zavoda in po posameznih organizacijskih enotah,
priprava in izvajanje javnih naročil na ravni celotnega Zavoda in podpora enostavnemu naročanju
na ravni Zavoda in posameznih organizacijskih enot,
vodenje, usklajevanje, načrtovanje, izvajanje in spremljanje nalog na področju odnosov z javnostjo
na Zavodu ter koordinacija med vsemi organizacijskimi enotami Zavoda,
zagotavljanje celostne podobe Zavoda,
ažuriranje spletne strani,
zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežij, operacijskih sistemov in aplikacij, komunikacijskih
sistemov ter drugih orodij,
načrtovanje, uvajanje in dograjevanje obstoječih aplikacij,
priprava navodil za delo z računalniško opremo in aplikacijami,
izvajanje drugih nalog in projektov po dogovoru.
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5

SWOT analiza

Prednosti
•
•
•
•

Široko področje delovanja
Zaposlitve za nedoločen čas
Zastopanost različnih strokovnih profilov
Razvojni potencial

Možnosti
•
•
•
•

6

Slabosti
•
•
•
•

Pomanjkanje strokovnih kadrov
Pomanjkanje dodatnega izobraževanja kadrov
Preobsežna administracija
Slaba tehnična opremljenost

Nevarnosti

Pozitivna prepoznavnost in popularizacija
dejavnosti
Povezovanje in inkluzija
Uvajanje novih tehnologij
Prednost strokovnemu delu pred upravnimi
in administrativnimi postopki

•
•
•
•

Nezadostno financiranje dejavnosti
Ne nadomeščanje upokojitev in nezaposlovanje
strokovnih kadrov
Nerazumevanje javnosti
Nevarnost birokratizacije dejavnosti

Poslanstvo, vizija in vrednote

POSLANSTVO




Sledili bomo sodobnim konceptom varovanja in ohranjanja kulturne dediščine s prepletom
sodelovanja, soodločanja, posvetovanja in vključenosti.
Zagotavljali bomo strokovno podporo in javno korist varstva dediščine ter predstavljali dediščino
javnosti.
Zagotavljali bomo celostno in trajno varstvo kulturne dediščine ter njeno vključevanje v sodobno
življenje.
VIZIJA










Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.
Vplivati na trajnost in razvoj družbe.
Zagotavljati ustrezno infrastrukturo in materialne pogoje za opravljanje kakovostnega dela.
Učinkovito upravljanje z viri in usmerjeno delovanje za doseganje ciljev.
Zagotoviti stabilno poslovanje.
Pridobiti dodatna finančna sredstva za nove in razvojne projekte.
Odgovorno gospodarjenje s premoženjem.
Učenje in rast.
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VREDNOTE





Strokovnost in učinkovitost.
Odgovornost.
Povezanost.
Trajnostni razvoj.

7

Prednostne strateške usmeritve

Pri izpolnjevanju svojega poslanstva in uresničevanju vizije bo Zavod upošteval naslednje strokovne
in poslovne prednostne usmeritve:
7.1 Strokovne strateške usmeritve
A. Ohranjanje in varovanje nepremične ter z njo povezane premične in nesnovne kulturne dediščine.
B. Razvijanje in rast stroke skladno z mednarodnimi trendi in usmeritvami EU.
C. Prepoznavnost in spodbujanje zavedanja o pomenu kulturne dediščine, s poudarkom na
dojemanju načel trajnosti.
A. Ohranjanje in varovanje nepremične ter z njo povezane premične in nesnovne kulturne
dediščine
Kulturna dediščina je krhka in ranljiva ter izpostavljena uničenju in propadu. Ogrožena je
zaradi naravnih nesreč, podnebnih sprememb in nevarnosti, ki jih povzroča človek, kot so na primer
neustrezni in nedovoljeni posegi in opuščanje rabe. Varstvo kulturne dediščine opredeljuje Ustava
Republike Slovenije in v 5. členu zavezuje državo, da skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in
kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Prav tako
v 73. členu določa, da država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
Dolžnost varovanja kulturne dediščine določajo in urejajo tudi mednarodni pravni akti.
Dokumentiranje in vrednotenje sta eni izmed najpomembnejših aktivnosti pri ohranjanju kulturne
dediščine, zato ju je treba razvijati. Pomembno je tudi zagotavljati strokovno podporo pri obnovi
kulturne dediščine in si prizadevati za ustrezne finančne mehanizme, ki jih mora sprejeti vlada.
B. Razvoj in rast stroke
Poenotenje strokovnega dela.
Uravnoteženo zaposlovanje.
Strokovno izobraževanje.
Uvajanje sodobnih in inovativnih metod in postopkov dela.
Spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in izmenjave izkušenj.
Spodbujati in pričakovati smiselne predloge sprememb, inovacij in stalnih izboljšav.
Mreženje, izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks.
C. Prepoznavnost in spodbujanje zavedanja o pomenu kulturne dediščine, s poudarkom na
dojemanju načel trajnosti
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Pomemben dejavnik ohranjanja kulturne dediščine so trajnost in inovacije. Kulturno dediščino je
treba približati ljudem, spodbujali bomo njeno dostopnost in prepoznavnost, socialno vključenost in
integracijo. Posebno pozornost bomo namenili izobraževanju o zgodovini in interpretaciji dediščine v
širšem kontekstu preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Ohranjanje, promocija in trajnostna raba
kulturne dediščine pomenijo nenadomestljiv prispevek k človekovemu razvoju in kakovosti življenja,
obenem pa je kulturna dediščina pogoj za ohranjanje naše kulturne identitete. Ohranjanje kulturne
dediščine tako ne more biti samo odgovornost Zavoda in resornega ministrstva, ampak zahteva
vključevanje tudi vseh drugih resorjev. Cilj pa je tudi, da Vlada Republike Slovenije kulturno
dediščino prepozna kot razvojni potencial in za njeno ohranitev nameni več finančnih sredstev in
sprejme mehanizme, ki bodo lastnikom in upravljavcem olajšali skrb za njeno varovanje in
ohranjanje.
7.2 Poslovna strateška usmeritev
Graditi in vzdrževati organizacijsko kulturo, ki ceni strokovne, etične in zanesljive sodelavce.
Timski pristop k delu.
Transparentno poslovanje.
Jasna razmejitev javne službe in tržne dejavnosti.
7.3 Prednostne strateške usmeritve po posameznih področjih dela
Po strateških področjih so zajeta vsebinska področja delovanja, ki se zrcalijo v OE in drugih službah
Zavoda. S tako vsebinsko zastavljenimi strateškimi cilji dejavnost Zavoda temelji na notranjem
povezovanju in sodelovanju, s čimer se poudari interdisciplinarni pristop. Cilj pri vsakem področju je
doseči večjo strokovno povezanost, izboljšati kakovost delovanja, preglednost in učinkovitost, s tem
pa večje zadovoljstvo zaposlenih in strank.
7.3.1 Služba za kulturno dediščino
Konservatorska stroka se bo v naslednjih letih usmerila v standardizacijo dokumentacijskih postopkov
in raziskovalnih metod, da bo lahko sledila osnovnemu poslanstvu, to je ohranitvi kulturne dediščine
naslednjim rodovom. Na področju varstva bodo opravljene dodatne analize dosedanjih aktivnosti v
povezavi z vrednotenjem kulturne dediščine in vzpostavitvijo varstvenih območij dediščine.
7.3.2 Center za konservatorstvo
V naslednjem obdobju se bo CK posebej posvetil vodenju projektov za metodološki in infrastrukturni
razvoj konservatorstva. Ob tem bo poudarek na upravljanju nepremičnih spomenikov in na pripravah
standardov, povezanih s tem. Upravljavski in interpretacijski načrti, skupaj s koordiniranimi projekti
populariziranja in promocije, bodo ključni način ohranjanja kulturnih spomenikov.
 Restavratorski center
V naslednjem petletnem obdobju bodo ključne aktivnosti konservatorsko-restavratorske stroke
potekale na področju preventivne konservacije, inventarizacije, dokumentiranja in na izvedbi
načrtovanih posegov, z namenom razvoja in popularizacije stroke. Izvajali bomo pregled stanja
dediščine na območju Slovenije za načrtovanje novih nacionalno pomembnih projektov. Načrtujemo
tudi poenotenje izrazoslovja.
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 Center za preventivno arheologijo
Prihodnost preventivne arheologije zaznamujejo tri glavna področja. Prvo je uvajanje in razvoj novih
tehnologij zbiranja podatkov, ki zahtevajo infrastrukturno osvežitev in stalno spremljanje razvoja.
Drugo je vzpostavitev mehanizmov za obvladovanje, upravljanje in vrednotenje ter osmišljanje velike
količine obstoječih podatkov, arhivov in baz (angl. data driven approach, Big Data). Tretje področje so
spremenjene klimatske razmere, v katerih bo preventivna arheologija delovala. Nadgradili bomo
evidenco arheoloških raziskav kot ključnega orodja za načrtovanje, spremljanje in interpretacijo
predhodnih raziskav.
 Raziskovalni inštitut
Na področju dediščinske znanosti pričakujemo, da se bo v naslednjih petih letih nadaljeval trend
razvoja analitskih metod proti vse večji »neinvazivnosti«. Poleg tega bo nudil dostop do znanstvenih
raziskav dediščine, razvijal znanje, skrbel za izobraževanje raziskovalcev ter promocijo dediščinske
znanosti.
7.3.3 Služba za razvoj
SR bo na šestih vsebinskih področjih, to so založništvo, popularizacija, promocija, mednarodno
sodelovanje, razvojni projekti ter izobraževanje, sledila družbenemu razvoju, evropskim perspektivam
dediščine in potrebam Zavoda. Vsebinsko in organizacijsko bomo nadgradili in ustvarili pogoje za
poenoteno načrtovanje, organizacijo, usmerjanje, povezovanje in koordinacijo strokovnih nalog, ki se
razpršeno izvajajo znotraj Zavoda. Sledili bomo strateškim usmeritvam, ki jih na področju varstva
kulturne dediščine narekuje Evropska skupnost, ter si prizadevali za sodelovanje v razvojnih projektih,
ki se financirajo iz sredstev EU. Razvijali bomo programe popularizacije in promocije v ponovno
vzpostavljenem Spomeniškovarstvenem centru (SVC).
Nadaljevali bomo koordinacijo, razvoj in vsebinsko nadgradnjo obstoječih, že uveljavljenih in v
javnosti dobro sprejetih projektov, to so Dnevi evropske kulturne dediščine, Teden kulturne dediščine
in Spoznaj, varuj, ohrani.
7.3.4 Skupne službe
Ena od prioritet skupnih služb bo, da bodo v soglasju z ustanoviteljem opredelile, katere
dejavnosti/naloge spadajo v javno službo, v javno službo, financirano iz nejavnih virov, oziroma v
tržno dejavnost. Ena od prioritet bo tudi preveritev ustreznosti obstoječih cenikov glede na potrebe
uporabnikov storitev ter glede na to, da so se v zadnjih dveh letih stroški dela občutno povišali. Z
nadgradnjo informatizacije poslovnih procesov se bodo pomembno izboljšale prilagodljivost,
povezljivost in preglednost na Zavodu, z večjo uporabo elektronskih poti pa se hkrati lahko znižujejo
stroški. Postopoma bomo prehajali na brezpapirno poslovanje. Opredelitev investicij in investicijskega
vzdrževanja (pregled stanja in določitev prioritet).
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8

Strateški cilji

Temeljna strateška vprašanja:
Kako zagotoviti učinkovito varovanje in ohranjanje kulturne dediščine?
Kako zagotoviti kakovostno izvajanje javne službe?
Kako izboljšati pomen kulturne dediščine v javnosti?
Kako povečati ugled in prepoznavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru?
Kako vzpostaviti konstruktiven in strateško usmerjen dialog z vsemi deležniki?
Kako izboljšati delovne procese in kompetence zaposlenih?
Kako zagotoviti dolgoročno stabilnost poslovanja?
Odgovor je v ciljih, ki si jih je Zavod zadal za naslednje obdobje:
CILJ 1: Zagotoviti učinkovito strokovno in pravno varstvo kulturne dediščine.
UKREPI:
- Vzpostavitev varstvenih območij dediščine (VOD).
- Spodbujanje lastnikov in upravljavcev dediščine k njenemu rednemu vzdrževanju, celoviti
prenovi, upravljanju in oživljanju.
- Varstvo kulturne dediščine pred naravnimi nesrečami.
- Vzpostavitev postopkov vrednotenja dejavnosti varstva kulturne dediščine.
KAZALNIKI:
- Število VOD.
- Število obnovljenih in revitaliziranih enot kulturne dediščine.
- Število aktivnosti, povezanih z varstvom kulturne dediščine pred naravnimi nesrečami.
- Število postopkov vrednotenja dejavnosti varstva kulturne dediščine.
CILJ 2: Izboljšanje organizacije in načina dela.
UKREPI:
- Strategija ravnanja s kadrovskimi viri.
- Izboljšanje delovnih procesov in notranje komunikacije.
- Spremembe in dopolnitve internih aktov.
- Posodobitev tehnične in infrastrukturne opreme.
- Optimizacija in razvoj delovnih procesov.
KAZALNIKI:
- Uravnoteženost števila zaposlenih na strokovnih področjih dela Zavoda.
- Število delavnic in izobraževanj za zaposlene.
- Število sprejetih in dopolnjenih internih aktov.
- Število nove tehnične in infrastrukturne opreme.
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CILJ 3 : Razvoj stroke.
UKREPI:
- Vzpostavitev standardizacije postopkov dokumentiranja dediščine po najvišjih strokovnih in
tehnoloških standardih z zagotovitvijo ustreznih izobraževanj in s pridobitvijo ustrezne
tehnične opreme.
- Preliminarne raziskave na vseh področjih dela.
- Izvajanje razvojnih in raziskovalnih projektov in pridobitev stalnega vira financiranja.
- Standardizacija dokumentacijskih postopkov in raziskovalnih metod.
KAZALNIKI:
- Število digitaliziranih dokumentov.
- Število preliminarnih raziskav na vseh področjih dela.
- Število razvojnih in raziskovalnih projektov.
- Število sprejetih internih navodil.
- Število mednarodnih razvojnih in raziskovalnih projektov.
CILJ 4: Prepoznavnost kulturne dediščine in njenega varstva.
UKREPI:
- Dostopnost digitalnih vsebin.
- Zagotavljanje izvedbe Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine.
- Priprava pedagoško didaktičnih orodij in programov.
- Ozaveščanje javnosti s publikacijami in drugimi mediji, razstavami, posveti, predavanji in
- Delavnicami.
- Spodbujanje ponovne uporabe stavbne dediščine.
- Povezovanje kulturne dediščine s trajnostnim turizmom in naravno dediščino.
- Povezovanje s kreativnimi industrijami.
KAZALNIKI:
- Število digitalnih vsebin s področja kulturne dediščine na spletu.
- Število dogodkov v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine.
- Število didaktičnih orodij in programov.
- Število publikacij in objav v različnih medijih, tematskih razstav ob zaključku celovitih
spomeniškovarstvenih projektov, posvetov, predavanj in delavnic.
- Število oživljene kulturne dediščine.
- Število projektov, ki povezujejo nepremično kulturno dediščino in kulturni turizem.
- Število projektov, povezanih s kreativnimi industrijami.
CILJ 5: Večja vloga kulturne dediščine Slovenije v mednarodnem prostoru.
UKREPI:
- Izvedba projektov, ki najpomembnejšo slovensko kulturno dediščino umeščajo v kontekst
evropske in svetovne dediščine.
- Ciljna podpora nosilcem in dejavnostim za trajnostno upravljanje spomenikov in spomeniških
območij Svetovne dediščine, Evropske kulturne dediščine in drugih mednarodno ter evropsko
prepoznavnih programov.
- Aktivna udeležba v mednarodnih inštitucijah.
- Aktivna udeležba na mednarodnih strokovnih simpozijih.
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KAZALNIKI:
- Število sodelovanj pri nominacijah za evropsko in svetovno kulturno dediščino.
- Število sodelovanj pri pripravi načrtov upravljanja.
- Sodelovanje pri oblikovanju poskusnega seznama svetovne kulturne dediščine.
- Število članstev v mednarodnih institucijah.
- Število aktivnih udeležb na mednarodnih strokovnih posvetih.

9

Pričakovani učinki ob uresničitvi strateških ciljev

Pozitiven učinek na ohranjanje in varovanje kulturne dediščine.
Omogočanje dostopnosti do dediščine in ohranjanje dediščine za bodoče rodove.
Doseganje razumevanja in naklonjenosti s strani lastnikov.
Razvijanje družbene skrbi in odgovornosti za ohranjanje kulturne dediščine.
Učinkovita notranja organizacija in delovni procesi.
Strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni.
Večja vpetost v mednarodne strokovne in znanstvene mreže s področja dela ter sodelovanje v njih.
Prispevek k zavedanju, da kulturna dediščina sooblikuje pomemben del kulturne raznolikosti
Slovenije in da je tudi neodtujljivi del evropske in svetovne dediščine.
Dvig ugleda Zavoda v javnosti.

10 Preverjanje in vrednotenje uresničevanja strateških ciljev
Strateški načrt bo podlaga za izdelavo letnih programov dela, v katerih bodo letni cilji opredeljeni
številčno in/ali kakovostno. Zavod bo v procesu kontrole uresničevanja ciljev s pomočjo različnih
metod in orodij ugotavljal uspešnost delovanja, in sicer z:
– merjenjem učinkovitosti (čim ugodnejše razmerje med vloženimi sredstvi in napori ter doseženimi
rezultati),
– merjenjem uspešnosti (razmerje med načrtovanimi in doseženimi rezultati),
– merjenjem kakovosti dela in storitev.

11 Zaključek
Strateški načrt za obdobje 2020–2024 podrobneje predstavlja cilje, izzive, priložnosti in pristope, s
katerimi se bo Zavod ustrezno odzval na potrebe stroke in spreminjajočega se okolja ter tako uspešno
uresničil svoje osnovno poslanstvo: ohranjanje in varovanje kulturne dediščine kot pomembnega dela
kulturne raznolikosti Slovenije ter kot dela evropske in svetovne dediščine. Poseben izziv je izvajanje
javne službe v času, ko se soočamo s Covid-19 in njegovimi posledicami.

Jernej Hudolin
generalni direktor
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Priloga 1: Seznam pravnih podlag
Predpisi s področja varovanja kulturne dediščine
• Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
65/08, 54/14 in 83/18).
• Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13).
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO1, 7/07 odl. US: U-I-35/04-11, 53/07, 65/07 odl. US: U-I-276/05 11, 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09
odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 odl. US: U-I-210/10-10, 111/13, 68/16).
• Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl.
US: U-I-297/08-19, 90/12, 111/13, 32/16).
• Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (Uradni list RS, št. 99/13).
• Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini – ZLKSDL (Uradni list RS, št. 89/99,
107/99 – popr., 63/07 odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13).
• Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine – ZVPOPKD (Uradni list RS, št.
126/03 in 8/16).
• Zakon o varstvu arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14).
• Zakon o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09).
• Zakon o kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18).
• Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C).
• Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14, 60/17).
• Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne
dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, 97/00, 103/00, 105/01).
• Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06).
• Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
• Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10).
• Pravilnik o konservatorskem načrtu (Uradni list RS, št. 66/09).
• Pravilnik o konservatorskem načrtu za prenovo (Uradni list RS, št. 76/10).
• Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih raziskav arheoloških najdišč iz
državnega proračuna (Uradni list RS, št. 69/09, 37/11).
• Pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 25/02, 16/08 – ZVKD-1, 66/09).
• Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/18).
• Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
(Uradni list RS, št. 101/08, 47/10).
• Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te namene (Uradni list RS, št.
49/14).
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• Pravilnik o evidenci in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 140/04,
15/07 odl. US: U-I-245/05-10, 95/07, 16/08 – ZVKD-1).
• Pravilnik o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13).
• Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te namene (Uradni list RS, št.
49/14).
• Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in
o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št. 47/12).
• Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki
delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in
38/08).
• Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave (Uradni list RS, št.
81/05 in 52/09).
• Obvestilo o vpisu v evidenco raziskovalnih organizacij (Agencija RS za raziskovalno dejavnost št. 637-642004/6 z dne 26. 1. 2005).
• Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženih spopadov (Haaška konvencija), s
pravilnikom za njeno izvrševanje in protokolom (Uradni list FLRJ, št. 4/56) – Mednarodne
pogodbe, Varstvo spomenikov, št. 29); Drugi protokol k tej konvenciji.
• Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter
prenosa lastninske pravice na njih (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 50/73).
• Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list SFRJ, št. 56/74).
• Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (spremenjena).
• Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe,
št. 4/91).
• Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo (Faro, 2005).
Interni pravilniki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRA-001 Pravilnik o osebni varovalni opremi (9. 4. 2002).
PRA-002 Navodila za komuniciranja z mediji (1. 12. 2005).
PRA-003 Pravilnik o uporabi službenih vozil (26. 7. 2006).
PRA-004 Pravilnik o notranjem revidiranju (27. 6. 2007).
PRA-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (15. 1. 2008).
PRA-006 Navodila za ocenjevanje delovne uspešnosti (10. 11. 2008).
PRA-007 Pravilnik o popisu (26. 11. 2008, spr. 5. 2. 2019).
PRA-008 Navodila za upravljanje s tveganji na ZVKDS (30. 12. 2008).
PRA-009 Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju mobinga na ZVKDS (28. 1. 2009).
PRA-010 Pravilnik o dodelitvi in uporabi službenih mobilnih telefonov (6. 11. 2009).
PRA-011 Pravilnik o izobraževanju (24. 3. 2010).
PRA-012 Pravilnik o podpisovanju dokumentov ZVKDS (10. 5. 2010).
PRA-013 Pravila o dodeljevanju in uporabi poslovnih kartic (20. 12. 2010).
PRA-014 Pravilnik za ravnanja oddaje enostavnih naročil (10. 12. 2010).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRA-015 Navodila za ravnanje skrbnikov pogodb (24. 11. 2010).
PRA-016 Pravilnik o raziskovalni dejavnosti ZVKDS (2. 3. 2011).
PRA-017 Pravilnik o delovnem času na ZVKDS (28. 2. 2011).
PRA-018 Navodila za sklepanje avtorskih, podjemnih pogodb (7. 10. 2011).
PRA-019 Pravilnik o načinih obveščanja javnosti v ZVKDS (11. 10. 2011).
PRA-020 Pravilnik o računovodstvu ZVKDS (20. 12. 2011, 31. 12. 2012).
PRA-021 Pravilnik o notranji organizaciji ZVKDS (20. 10. 2010).
PRA-022 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest ZVKDS (25. 11. 2011).
PRA-023 Navodilo o opravljanju začasnega dela dijakov in študentov v ZVKDS (1. 7. 2012).
PRA-024 Pravilnik o podpisovanju v Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine (5. 1. 2015).
PRA-025 Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na del. mestu (27. 10. 2016).
PRA-026 Pravilnik o nadzoru konkurenčne dejavnosti (24. 3. 2017).
PRA-027 Protokol postopkov vodenja in odločanja pri reševanju strokovnih konservatorskih vprašanj
(18. 1. 2018).
PRA-028 Pravilnik o postopku za izvolitev raziskovalcev v raziskovalni naziv (26. 2. 2019).

Predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov
•
•
•
•
•
•
•

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17).
Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12).
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07), 10., 11., 13. člen.
Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12
odl. US: U-I-88/10-11, 92/13).
Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – popr., 110/02, 119/02, 41/04, 96/04,
61/06, 63/07, 117/07, 32/08, 32/08 odl. US: U-I-386/06-32, 8/10 – ZSKZ-B).

Ostali predpisi, ki urejajo področje delovanja
• Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13).
• Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US in
109/12).
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
• Zakon o medijih – ZMed (Uradni list RS, št. 110/06, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl.
US, 87/11 – ZAvMS in 47/12).
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Uradni list RS, št. 51/06, 117/06 – ZDavP-2,
23/14, 50/14, 102/15).
• Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19).
• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17,
13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19).
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• Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4
(14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZIPRS1415A).
• Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314,
105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 –
ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 –
ZDavNepr, 107/13 – odl. US in 85/14).
• Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE).
• Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.).
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03,
126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 27/06 – skl. US: U-I-60/06-12, 68/06, 1/07 – odl.US: U-I-60/06-200,
U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/07, 110/07 – skl.US: U-I-275/07-5, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A,
69/08 – ZZavar- E, 80/08, 120/08 – odl.US: U-I-159/08-18, 20/09, 48/09, 91/09, 98/09, 107/09
odl.US: U-I-10/08-19, 108/09 – UPB13, 8/10 – odl. US: U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 – odl. US: U-I256/08-27, 50/10 – odl. US: U-I-266/08-12, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 110/11, 27/12 – odl. US: U-I- 49/10-27, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314,
20/13 – odl. US: U-I-128/11-18, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).
• Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96,
40/97 – ZDMPNU, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 61/08,
32/09, 32/09, 22/10, 22/10, 83/10, 89/10, 40/12, 51/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18).
• Kolektivna pogodba za javni sektor – KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09,
48/09, 91/09, 8/10 odl. US: U-I-244/08-14, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12,
40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13).
• Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
(Uradni list RS, št. 100/03, 81/09, 96/13, 96-3444/13).
• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09).
• Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07,
115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13).
• Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/05, 86/06, 47/08 in
58/10).
• Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
(Uradni list RS, št. 117/02, 97/03, 1/09, 85/10).
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS, št. 41/94, 2/96,
106/00 in 56/02).

Priloga 2: Seznam nepremičnin v upravljanju in najemu
Zavod upravlja naslednje nepremičnine v lasti Republike Slovenije:
–

poslovna stavba: Tomšičeva ulica 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 cesta 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 ulica 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 17311706-1, del stavbe 1731-1723-1, del stavbe 1731-1753-1, del stavbe 1731-1753-2, del stavbe 17311753-3, del stavbe 1731-1753-4, del stavbe 1731-1703-1, vse k. o. 1731 Udmat;

–

stanovanje: Nazorjeva ulica 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 2630345-5, 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 ulica 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.
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Zavod ima v brezplačnem najemu od občin ali ministrstev naslednje poslovne prostore:
–

poslovni prostor OE Celje, Glavni trg 1, Celje, MO Celje, 531,40 m2 ;

–

restavratorska delavnica OE Celje, Prešernova ulica 17, Celje, MO Celje, 40,48 m2 ;

–

poslovni prostor OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor, MO Maribor, 1109,45 m2;

–

poslovni prostor OE Piran, Obzidna ulica 9, Koper, MO Koper, 207,33 m2 ;

–

poslovni prostor OE Piran, Trg bratstva 1, Piran, Občina Piran, 73,45 m2;

–

restavratorska delavnica, Ulica IX. korpusa 98, Solkan, MO Nova Gorica, 238,70 m2;

–

poslovni prostori Rimska cesta 1 in Trg francoske revolucije, Ljubljana, MIZŠ, 460,89 m2 (CPA
165,6 m2, Skupne službe 24,44 m2, SRI 215,15 m2, skupni prostori 55,35 m2),

–

poslovni prostori in depo CPA, Vičava 5, Ptuj, MK, 1532,58 m2;

–

poslovni prostori CPA, Krekova ulica 6, Maribor, 206,30 m2;

–

depo CPA, Na gradu 4, Ptuj, MO Ptuj, 212,40 m2;

–

poslovni prostori CPA, Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, MIZŠ, 733,52 m2

–

poslovni prostori SKD in SR, Metelkova ulica 4, Ljubljana, MK, 464,86 m2;

–

12 parkirnih mest v garažni hiši Metelkova ulica 4, MK.

Zavod ima v poslovnem najemu naslednje nepremičnine:
–

skladiščni prostor in 2 parkirni mesti, Cona gospodarstva Miles, gospod. cona Grosuplje, 620
m2;

–

poslovni prostori CPA, Cesta IX korpusa 100, Solkan, 68 m2,

–

4 parkirna mesta za službena vozila, Celeiapark;

–

3 parkirna mesta za službena vozila, parkirišče Huje v Kranju;

–

5 parkirnih mest za službena vozila, Garažna hiša Vodnikov trg 5, Maribor;

–

3 parkirna mesta za službena vozila garažna hiša Fornače, Piran;

–

1 parkirno mesto za službeno vozilo, Ferrarska ulica Koper.
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