Na podlagi 4. člena Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Združenja zgodovinskih mest
Slovenije je programski odbor sprejel pravilnik

PRAVILNIK
o priznanjih za uspešno izvedeno prenovo

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, postopek in način podeljevanja »Priznanja za
kvalitetno izvedeno prenovo«, ki ga lastnikom kulturnih spomenikov in objektov kulturne
dediščine za kvalitetno izvedeno prenovo.
Uspešno izvedena prenova bistveno prispeva k ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine, ki
tako ohranja tipologijo in avtentično podobo prostora kot del skupnega spomina in
nacionalnega bogastva Republike Slovenije.
2. člen
»Priznanje za kvalitetno izvedeno prenovo« prejmejo lastniki objektov kulturne dediščine, ki
so omogočili in financirali kvalitetno in strokovno prenovo ter tako dokazali izjemen odnos do
varovanja, ohranjanja in oživljanja kulturne dediščine ter kvalitetno izvedli celoten proces od
načrtovanja do izvedbe ter pri tem upoštevali veljavno zakonodajo, predpise in postopke s
področja varovanja kulturne dediščine, graditve objektov in posegov v prostor.

3. člen
Priznanja za prenovo se podelijo za izjemno kvalitetno prenovo, kot rezultat
izvirnih/kvalitetnih strokovnih, obrtniško-tehnoloških ter drugih prizadevanj in iskanj pri
ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Sloveniji.
Priznanje lahko prejmejo lastniki kulturnih spomenikov, objektov kulturne dediščine ali
registrirane dediščine za širjenje zavedanja o ohranjanju in varovanju slovenske kulturne
dediščine, spodbujanje in prenos obrtnih znanj in spretnosti potrebnih za kvalitetno prenovo
ter za prispevek k ohranjanju kulturne dediščine.

4. člen

Priznanja se podelijo za:
- kvalitetno in celovito izvedeno prenovo objektov kulturne dediščine od načrtovanja do
izvedbe
- kvalitetno izvedbo posameznih zahtevnih obrtniški del, ki predstavljajo obnovitvena
dela na objektih kulturne dediščine ali registrirane dediščine
Vsako leto se podeli vsaj eno priznanje.
O podelitvi Priznanj za kvalitetno prenovo odloča programski odbor ZZMS glede na prispele
predloge.

5. člen
Strokovno komisijo imenuje programski odbor ZZMS.
Strokovno komisija za podelitev priznanj je sestavljena iz predstavnika ZVKDS, predstavnika
Restavratorskega centra, predstavnika Fakultete za arhitekturo in predstavnika Združenja
zgodovinskih mest Slovenije.
6. člen
Naloga strokovne komisije je, da obravnava in daje programskemu odboru strokovno
mnenje o predlogih.
Strokovna komisija opravi ocenjevanje in izbor prejemnikov priznanj na podlagi kriterijev za
izbor kvalitetno izvedenih projektov prenove kulturne dediščine.

7. člen
Združenje zgodovinskih mest Slovenije izvede javno zbiranje predlogov za podelitev priznanj
za kvalitetno prenovo. Rok za prijavo je 14 dni.
Predloge za priznanja lahko podajo lastniki objektov kulturne dediščine, društva,
posamezniki, strokovne organizacije, strokovna in zainteresirano javnost ter lokalne
skupnosti.
Predlogi morajo biti pisni.
8. člen
Programski odbor sprejema odločitve o nagrajencih na podlagi mnenja strokovne komisije.
Sklep o podelitvi Priznanja za uspešno prenovo mora komisija za priznanja strokovno in
pismeno utemeljiti.
9. člen
Priznanje za uspešno izvedeno prenovo predstavlja listina o podelitvi priznanja.
10. člen
Obliko priznanja/diplome določi programski odbor ZZMS.
11. člen
Priznanje za uspešno prenovo podeljujejo skupaj partnerji Šole Prenove: Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Fakulteta za arhitekturo
iz Ljubljane in Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola iz Ljubljane, zanje pa
Združenje zgodovinskih mest Slovenije.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme programski odbor ZZMS.
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