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 1853 - Centralna komisija za preučevanje in ohranjanje stavbnih 
spomenikov, ki se je 1911 preimenovala v drţavni spomeniški urad.

 1913 - Deţelni spomeniški urad za Kranjsko. Prvi konservator je bil 
dr. France Stele.

 1945 – Zavod za zaščito in znanstveno preučevanje spomenikov in 
prirodnih znamenitosti Slovenije.

 1948 – prvi slovenski zakon o varstvu kulturnih spomenikov.

 1950 ustanovitev Zavoda za spomeniško varstvo.

 Po drugi svetovni vojni se je na Slovenskem razvila decentralizirana 
oblika spomeniškega varstva z ustanavljanjem mreţe regionalnih 
zavodov. 
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 1980 – začela delovati novomeška območna enota, ki pokriva 
Dolenjsko in Belo krajino.

 1999 - Javni zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije s 
sedmimi regionalnimi območnimi enotami (Ljubljana, Maribor, Celje, 
Kranj, Piran, Novo mesto, Nova Gorica) in restavratorskim centrom. 

 2008 – Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list št. 16/2008).

 Reorganizacija sluţbe: Sluţba za konservatorstvo (7 regionalnih 
območnih enot) in Center za konservatorstvo (Restavratorski center 
in Center za preventivno arheologijo)  
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Kulturna dediščina in njeno varovanje

 V Zakonu o varstvu kulturne dediščine je kulturna dediščina 
opredeljena z naslednjimi besedami: »Dediščina so dobrine, 
podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in 
pripadniki italijanske in madţarske narodne skupnosti in romske 
skupnosti, ter drugi drţavljanke in drţavljani Republike Slovenije 
opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in 
drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, 
ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi 

čas.«[1]

[1] Zakon o varstvu kulturne dediščine. Uradni list Republike Slovenije, 
št. 16/2008, str. 1121.



 Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti; 
naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, oblikovana 
narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb 
umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti; stavbe ali drugi 
predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše 
politične, gospodarske in kulturne zgodovine; arhivsko gradivo; 
knjiţnično gradivo; predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega, 
umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, 
sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega 
pomena, ki izpričuje zgodovinska dogajanja na Slovenskem.
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 Po zakonodaji varujemo materialno (premično in nepremično 

kulturno dediščino) in nesnovno ali ţivo kulturno dediščino.

 Za premično in nepremično kulturno dediščino skrbijo muzeji, arhivi 

in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

 Za nematerialno (ţivo) kulturno dediščino (ustno izročilo, uprizoritve, 

šege in navade, gospodarska in obrtniška znanja, znanje o okolju, 

kulturni prostor) skrbi Koordinator varstva ţive dediščine, ki ima 

sedeţ pri Inštitutu za slovensko narodopisje SAZU. Konvencija 

Unesca o varstvu nesnovne dediščine (2003) pravi o ţivi dediščini 

naslednje: “Ţiva dediščina so nesnovne dobrine, kot so prakse, 

predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine 

in kulturni prostori, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi 

posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot 

odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino.” 
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Varstveni statusi dediščine

 Registrirana dediščina

 Kulturni spomenik lokalnega pomena

 Kulturni spomenik drţavnega pomena



 Za varovanje in ohranjanje nepremične kulturne dediščine je 

pooblaščen in specializiran Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije.

 Zaposluje okrog 200 strokovnjakov (konservatorjev in restavratorjev) 

različnih strokovnih izobrazb (arhitekti, arheologi, umetnostni 

zgodovinarji, zgodovinarji, etnologi, inţenirji krajinske arhitekture, 

gradbeni tehniki, kiparji-restavratorji, slikarji-restavratorji idr.), ki 

skrbijo za raznolike zvrsti dediščine.
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 Dela in naloge ZVKDS:

 prepoznavanje dediščine od nedediščine in  posredovanje podatkov 

v register dediščine,

 dokumentiranje, inventariziranje, raziskovanje dediščine,

 vrednotenje dediščine,

 priprava strokovnih podlag za razglasitve,

 izdelava strokovnih zasnov za različne prostorske dokumente,
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 priprava strokovnih podlag za razglašanje kulturnih spomenikov in 

izdajanje soglasij k posegom na dediščini in kulturnih spomenikih,

 nadzor nad vzdrţevanjem, posegi, rabo in prometom z dediščino,

 priprava konservatorskih načrtov in konservatorsko-restavratorskih 

projektov za obnovo dediščine,

 izvajanje zahtevnih restavratorskih posegov na dediščini idr.,

 sodeluje z lastniki oz. posestniki dediščine in kulturnih spomenikov,

 Izvaja predhodne raziskave 
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 Oblike varovanja etnološke nepremične kulturne dediščine:

 Pravno varstvo (prostorski akti in odloki o razglasitvah)

 Arhivsko varstvo (arhitekturni posnetki obstoječega stanja, 
fotodokumentiranje…)

 Fizično varstvo - varovanje objekta na mestu nastanka ali prenos 
objekta v muzej na prostem (npr. Jurjeva domačija Občine 11 v 
Občini Trebnje, Muzej na prostem pri samostanu Pleterje, Muljava, 
Rogatec)
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Stanje dediščine v Občini Škocjan

 Okrog 30.000 registriranih enot nepremične kulturne dediščine v RS.

 V Občini Škocjan (stanje 2008) je 114 enot registrirane nepremične 

kulturne dediščine, od tega 24 kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena.



Misel za konec

SPOŠTOVANJE DEDIŠČINE JE 

SPOŠTOVANJE SAMEGA SEBE.


