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Uvod

Presoja vplivov na kulturno dediščino

 2004 ZVO-1 – Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in 
sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov 
in programov na okolje (Direktiva SEA)

 podzakonski predpisi (2005 Uredba o okoljskem poročilu in 
podrobnejšem postopku CPVO, 2006 Uredba o vrstah posegov 
v okolje za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje)

 2008 ZVKD-1

 2005 raziskovalna naloga: 
Vključevanje varstva kulturne dediščine 
v pripravo okoljskih poročil in 
celovite presoje vplivov na okolje



Uvod

2005 - 2019

 praksa  
 spremembe predpisov in novi predpisi (ZUreP-2, Uredba PVO, 

Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših 
vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega 
akta in njegovih sprememb v postopku CPVO)

 potreba, da se gradivo iz leta 2005 dopolni, aktualizira na 
podlagi prakse in po vzoru navodil (ang. guidence)  in smernic 
(ang. guidelines), ki jih uporabljajo v tujini, oblikuje na način 
“čim bolj prijazno uporabniku”

 posodobitev raziskovalne naloge in priprave priporočil v obliki 
priročnika



Uvod
2019 – novo gradivo : Presoja vplivov na kulturno dediščino

 Izhodišča  Priročnik

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/D
EDISCINA/PROSTOR/presoja_KD_izhodisca.pd
f

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/D
EDISCINA/PROSTOR/presoja_KD_prirocnik.pd
f



 varstvo kulturne dediščine     

 celostno ohranjanje kulturne dediščine

 varstvo (ang. “protection”): ukrepi namenjeni obstoju in 
obogatitvi dediščine

 ohranjanje (ang. “conservation”): ukrepi s katerimi se 
zagotavljajo nadaljnji obstoj in obogatitev dediščine, njeno 
vzdrževanje, obnova, prenova, uporaba in oživljanje

 celostno ohranjanje (“integrated conservation”): sklop 
različnih ukrepov , ki omogočajo, da se dediščina ohranja 
celovito, v vseh njenih vrednotah in pomenih

Varstvo in celostno ohranjanje kulturne dediščine



Varstvo in celostno ohranjanje kulturne dediščine

varstvo kulturne dediščine

 dediščina se ohrani v svoji materialni pojavnosti / fizični obstoj
 cilj: ohraniti varovane vrednote dediščine: npr. fasada, tlorisni 

in višinski gabarit, naselbinska zasnova, krajinska zgradba, 
pojavnost v prostoru, arheološke ostaline,…

https://www.google.com/search?q=obnova+ceste+v+mestnem+jedru&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1w7manMflAhUUiVwKHWK0B3sQ_AUIESgB&biw=1536
&bih=728#imgrc=A5KSZYCHtpym7M 



Varstvo in celostno ohranjanje kulturne dediščine
Celostno ohranjanje kulturne dediščine

 dediščina se ohrani ne samo v svoji materialni pojavnosti, 
temveč da zagotovimo in omogočimo tudi njeno vzdrževanje, 
obnovo, prenovo, uporabo in oživljanje

 cilj: ohranitev materialne substance dediščine + vključitev v 
razvoj, ohranitev ali vzpostavitev njene uporabe in rabe

https://www.google.com/search?q=pr+gavedarjo&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPiuHFoMflAhVSoVwKHXfaCakQ_AUIESgB&biw=1536&bi
h=728#imgrc=dbPueCkfL2GctM

https://www.google.com/search?q=pr+gavedarjo&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPiuHFoMflAhVSoVwKHXfaCakQ
_AUIESgB&biw=1536&bih=728#imgrc=BmZ16mCAJSM3LM



Varstvo in celostno ohranjanje kulturne dediščine

 Ugotavljanje in vrednotenje vplivov programov, planov in 
načrtov na kulturno dediščino mora izhajati iz širšega 
pojmovanja kulturne dediščine ► načelo celostnega 
ohranjanja kulturne dediščine



Terminologija
Poimenovanje? Delitev? 

Uporabljati terminologijo in delitev po ZVKD-1 

Nepremična kulturna dediščina

 kulturna dediščina, vplivno območje dediščine
- stavbna, naselbinska, kulturna krajina, 

vrtnoarhitekturna, memorialna, …
 kulturni spomenik , vplivno območje kulturnega spomenika

- kulturni spomenik lokalnega pomena
- kulturni spomenik državnega pomena

 arheološke ostaline

 Unesco dediščina
 dediščina z znakom evropske kulturne dediščine

 enota kulturne dediščine (objekt, območje kulturne dediščine) 


