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Povzetek
“... če si ne morete privoščiti marmorja,
uporabite caenski kamen, vendar tistega
iz najboljših plasti. Če nimate kamna,
uporabite opeko, vendar najboljšo.
Vedno dajte prednost dobremu delu in
materialom, ki spadajo v nižji razred, pred
tistimi, ki so v višjem razredu,
a slabi. S tem ne boste poskrbeli le za boljše
delo in izkoristek materialov, ampak boste
ravnali tudi bolj pošteno in nepristransko
ter v skladu z drugimi pravičnimi,
pokončnimi in možatimi načeli ...”

Ta dokument z naslovom Načela kakovosti je rezultat dela strokovne skupine, ki jo je sestavil Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS) po pooblastilu Evropske komisije
in v okviru vodilne pobude Evropske unije (EU) v
evropskem letu kulturne dediščine 2018 z naslovom “Cenimo dediščino: razvoj standardov kakovosti za projekte, ki jih ﬁnancira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino”.
Glavni cilj dokumenta je zagotoviti smernice o načelih kakovosti vsem deležnikom, ki se neposredno
ali posredno ukvarjajo s posegi, ki jih ﬁnancira EU
in lahko vplivajo na kulturno dediščino. Ti deležniki so evropske institucije, organi upravljanja,
mednarodne organizacije, civilna družba in lokalne
skupnosti, zasebni sektor ter strokovnjaki.
Dokument se osredotoča na osrednje vprašanje
kakovosti in vsebuje povzetek ključnih konceptov,
mednarodnih listin, evropskih in mednarodnih

Sedem luči arhitekture – luč žrtvovanja,

konvencij ter standardov in sprememb v razume-

 

vanju in praksi ohranjanja dediščine. Opisane so
okoljske, kulturne, družbene in gospodarske koristi, ki izhajajo iz uporabe načel kakovosti.
Ker je priznavanje kulturne dediščine kot skupnega dobra in odgovornosti predpogoj za kakovost,
se predlaga sprejetje ukrepov za kakovost z ozaveščanjem in krepitvijo izvajanja načel in standardov
ohranjanja v vseh fazah cikla, od programiranja do
ocenjevanja.

6
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John Ruskin,

7

V dokumentu je prepoznana potreba po razvoju

* Glavna priporočila

zmogljivosti v širokem krogu sodelujočih deležni-



kov. Opisana so glavna področja, povezana z načrtovanjem, zasnovo, izvajanjem, vodenjem, oceno
tveganja, raziskavami, izobraževanjem in uspo-

1

sabljanjem. Pri vsaki temi so predstavljeni ključni
rezultati raziskav in posebna priporočila.

     
  

2

      
   

Glavna priporočila so povzeta v naslednji pregle-

    

dnici. Na koncu dokumenta je predlagana vrsta izbirnih meril, ki jih nosilci odločanja lahko uporabi-

  

jo za ocenjevanje kakovosti projektov z morebitnim
vplivom na kulturno dediščino.

3

      

Posodobljena izdaja dokumenta Načela kakovosti

    

temelji na dodatnih povratnih informacijah, ki smo

  

jih prejeli od partnerjev in deležnikov, zlasti po

4

 

strokovnih srečanjih, organiziranih med romun-

    

skim in nemškim predsedovanjem EU.



5
ICOMOS upa, da bodo Načela kakovosti in merila za

    
    

izbor uporabljale institucije EU, države članice in
drugi, ter se zavezuje, da bo podpiral takšna priza-

6
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devanja.
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1

Uvod
Evropska kulturna dediščina je družbeni vir, ki ohranja številne raznolike vrednote evropske kulture
in jih posreduje prihodnjim generacijam.
Analiza1 na evropski ravni dokazuje, da imajo naložbe v kulturno dediščino številne koristi na najrazličnejših področjih politike, saj pozitivno vplivajo

1 

 ¦ 

  
    
   

na zaposlovanje, trajnostni razvoj, identiteto, privlačnost regij, ustvarjalnost in inovacije, turizem,
kakovost življenja, izobraževanje in vseživljenjsko
učenje ter socialno kohezijo. Tudi Evropski okvir za
ukrepanje na področju kulturne dediščine2 poudarja potrebo po sprejetju celostnega in integriranega
pristopa k oblikovanju politike v zvezi s kulturno
dediščino, ki skrb za dediščino, njeno varstvo, interpretacijo in ustrezno uporabo vključuje v vse

2 

 §  
  
   
  
   ¨

politike, programe in ukrepe ter s tem prinaša koristi na vseh štirih področjih trajnostnega razvoja
(gospodarstvo, kultura, družba in okolje). Takšen
pristop je v skladu s Splošno deklaracijo človekovih
pravic3 in vrednotami EU, zapisanimi v Pogodbah.

3 

   

  ©¢ 

menu, ki zajema tako materialno razsežnost (od
posamezne zgradbe do kulturne krajine) kot tudi
nematerialno razsežnost (od duha kraja do praks).
V skladu z Unescovo in Icomosovo rabo, povezano
s snovno dediščino, je ohranjanje krovni izraz, ki
zajema vrsto dejavnosti ohranjanja, konserviranja, obnove, (ponovne) uporabe, interpretacije in
upravljanja.
14
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Kulturno dediščino je treba razumeti v širšem po-

15

Kulturna dediščina “ima vrednost sama po sebi”:

regionalni razvoj (ESRR) je bilo v obdobju 2014–2020

je dediščina ali zapuščina, ki ni samo materialna,

za naložbe v razvoj in spodbujanje kulture, kulturne

saj vsebuje ideale, pomene, spomine, tradicije,

dediščine in ustvarjalnih panog namenjenih približno

sposobnosti in vrednote, ki so skupni vir spomi-

6 milijard EUR. Posegi vključujejo obnovo zapušče-

na, razumevanja, posebnosti, dialoga, kohezije in

nih vasi,8 sanacijo zgodovinskih mest ter izboljšanje

ustvarjalnosti za Evropo in ves svet.

ﬁzične in kulturne dostopnosti do območij kulturne
dediščine. Program EU INTERREG podpira čezmejne

    

   
  ©¤

Več kot 80 odstotkov Evropejcev meni, da je kul-

in medregionalne projekte ter projekte sodelovanja, ki

   

turna dediščina pomembna zanje osebno ter za nji-

se osredotočajo na kulturno dediščino. Naložbe v kul-

¨ ª



hove lokalne skupnosti, regije in države.4 Skoraj tri

turno dediščino so ena izmed najbolj priljubljenih tem

¨¨¨¨©

četrtine Evropejcev meni, da bi morali javni organi

pri projektih evropskega teritorialnega sodelovanja.9

5 

nameniti več sredstev za evropsko kulturno dedi-

4  

  
  

  «

  «
 ¡«

6 ¬¡

organi, organi EU ter lokalni in regionalni organi

ter rudarstvo in energetiko pa lahko med drugim

  

storiti več za zaščito evropske kulturne dediščine.5

ogrozijo kulturno dediščino, če se ne izvede ustrezna
ocena vplivov in omilitveni ukrepi. Pri poskusih, da

čine. Njeni programi in ukrepi so namenjeni zago-

vprašanja avtentičnosti in rekonstrukcije niso ustre-



tavljanju uravnoteženega razvoja ob upoštevanju

zno obravnavana, kar lahko pripelje do izgube kultur-

¬ 

raznolikosti in posebnosti nacionalnih, regional-

nih vrednot in zabrisanja stoletij zgodovine. Prevelik

  

nih ter lokalnih kultur. Prispevek kulturne dediš-

turistični pritisk, slabo upravljan turizem in razvoj,

   

čine k trajnostnemu razvoju je splošno priznan.

povezan s turizmom, lahko ogrozijo materialna gra-

 

Zato sektor kulturne dediščine prejema pomoč iz

diva, integriteto in pomembne lastnosti enot in ob-

      

številnih politik in ukrepov EU, ki niso neposredno

močij dediščine. Iskanje ravnovesja med varovanjem

  

povezani s kulturo, kot so politike in ukrepi, pove-

in ohranjanjem na eni strani ter dinamičnimi pristopi

    

zani z regionalnim in urbanim razvojem, social-

k spoštljivi in združljivi (ponovni) rabi in upravljanju

     

no kohezijo, kmetijstvom, pomorskimi zadevami,

na drugi strani je temeljnega pomena za zagotavlja-

   

okoljem, turizmom, prometom, izobraževanjem,

nje sposobnosti preživetja tega neobnovljivega vira



obvladovanjem tveganja nesreč, digitalno agendo,

za evropsko gospodarstvo, kulturo, družbo in okolje.

  

   

7 

 

6

raziskavami in inovacijami.

7

 
   

Dolgoročni cilj je torej doseči, da se pri vseh projek-

  

Evropsko leto kulturne dediščine 2018 je ponudilo

tih, ki jih ﬁnancira EU in so neposredno ali posredno

  

priložnost za predstavitev številnih primerov uspe-

povezani s kulturno dediščino, opravi ocena vplivov,

šnih posegov na področju kulturne dediščine, ki jih ﬁ-

s katero se zagotovi kakovost posegov. V podpo-

nancira EU. V okviru programov Evropskega sklada za

ro temu cilju bi morala EU pripraviti metodološke

 ¨
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bi dediščini vdihnili novo življenje, se lahko zgodi, da

     

   

Naložbe v infrastrukturo, razvoj podeželja in mest

Evropska unija podpira ohranjanje kulturne dediš-

  

9 

  

ščino, veliko pa jih meni, da bi morali nacionalni

¡ 

   

16

8 ¢

  

17

smernice s kompleti orodij in pritegniti udeležene

čanjih, ki so potekala med romunskim in nemškim

organe k spodbujanju uporabe ocene vplivov.

predsedovanjem EU.14 Osnovna načela in sporočila
se niso spremenila, so pa zdaj bolj poudarjena skli-

svoji resoluciji iz septembra 2015 pozval Komisijo,

nalno raznolikost in obrt. Po pregledu priporočil so

   

“naj v smernice za naslednjo generacijo struktur-

bila pojasnjena tista, ki se nanašajo na raziskave,

¨¦¨ ¨ 

nih skladov za kulturno dediščino vključi obvezen

izobraževanje in usposabljanje.

val, naj “pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju

konceptov, načel in pristopov ter povzetek obsto-

  

politik EU še naprej upošteva njihov neposredni

ječih standardov, povezanih s kakovostjo pri ohra-

¨¤ ¡

in posredni učinek na spodbujanje, ohranjanje in

njanju, obnovi, (ponovni) uporabi in izboljševanju

varstvo kulturne dediščine Evrope in zlasti potrebo

kulturne dediščine. 3. razdelek je posvečen vpra-

po kakovostnih smernicah, s čimer bo zagotovila,

šanju, kako izvajati načela kakovosti za posege na

da naložbe EU ne bodo škodile vrednotam kulturne

področju kulturne dediščine pri projektih, ki jih ﬁ-

dediščine ali jih zmanjšale”.

nancira EU, od njihovega začetka do konca (oziro-



11   

11

 


ma v celotnem “življenjskem ciklu projekta”). V 4.



razdelku so opredeljeni zunanji dejavniki, ki lahko
vplivajo na kakovost, in sicer vodenje, ocena tve-

12 

    

    

13 

  

   
®

 

18

 
 ¡    
  
¡

15  

  °   
  
  

Ta dokument je rezultat dela strokovne skupine, ki

ganja, raziskave, izobraževanje in usposabljanje

  ±

jo je sestavil ICOMOS po pooblastilu Evropske komi-

ter nagrajevanje kakovosti. Merila za izbor vsebu-

   

sije (EK) in v okviru vodilne pobude Evropske Uni-

jejo smernice o načelih kakovosti za deležnike, ki

je “Cenimo dediščino”, vzpostavljene v evropskem

se neposredno ali posredno ukvarjajo z ohranja-

letu kulturne dediščine 2018. Dokument upošteva

njem in upravljanjem dediščine, ki ju ﬁnancira EU

tudi razprave s strokovnjaki in odločevalci na delav-

(tj. evropske institucije, organi upravljanja,15 civil-

nici, ki je potekala maja 2018 v Parizu in na kateri so

na družba in lokalne skupnosti, zasebni sektor ter

bili predstavljeni primeri za ponazoritev dejavnikov

strokovnjaki). Posebno poročilo Evropskega račun-

uspeha in ozkih grl pri posegih na področju kulturne

skega sodišča o naložbah EU v kulturne objekte16 bi,

   

dediščine. Poleg tega upošteva pripombe in predlo-

če bi se upoštevalo, prav tako izboljšalo kakovost

  

ge, prejete po konferenci “Skrb za dediščino”, ki je

posegov, ki jih ﬁnancira EU. Sklepi Sveta, sprejeti

potekala v Benetkah novembra 201813 s ciljem spod-

29. junija 2020, so prvi korak.17

12

    
¨   
 

16 


  


²³´¡¡

17 



buditi javno razpravo o tem vprašanju.
ICOMOS upa, da bodo Načela kakovosti in merila za iz-

¡
 ¡®¡¡

 

   
   

Posodobljena različica Načel kakovosti upošteva

bor uporabljale institucije EU, države članice in drugi,

  ¤¤

povratne informacije, prejete po strokovnih sre-

ter se zavezuje, da bo podpiral takšna prizadevanja.

 

Cenimo dediščino – Evropska načela kakovosti

 ¡¨ 

    

   

Uvodu sledi 2. razdelek, ki vsebuje pregled ključnih



 ¯¯

cevanja na dostopnost, človekove pravice, regio-

fazah projekta”.10 Svet EU je Komisijo tudi poz-

 

 

   ®¡

Tega se je zavedal tudi Evropski parlament, ki je v

sistem nadzora kakovosti, ki naj se uporablja v vseh
10 

14 

19

2

Skrb za kakovost pri posegih
na področju kulturne dediščine
V tem razdelku so povzeti ključni koncepti, evropske
in mednarodne konvencije in listine ter spremembe
v razumevanju in praksi ohranjanja dediščine.

2-1    
Opredeljevanje “kakovosti”18 pri posegih na področju kulturne dediščine je ključen in zahteven izziv.

18  °±

  °
  ±°±
° 

Zavezanost zagotavljanju kakovosti pri posegih na

± 

področju kulturne dediščine ima dolgo zgodovino.

 

Gonilna sila kakovosti so bili in so še vedno pogosto kar izvajalci sami (obrtniki, arhitekti, inženirji),
pa tudi lastniki, ki cenijo vrednote, ter institucije, vladni organi itd. Pri ohranjanju zgodovinskih
spomenikov in arheoloških najdišč se je zlasti od
konca devetnajstega stoletja vprašanjem kakovosti posvečalo veliko pozornosti. Več kot stoletje
pozneje je opredeljevanje kakovosti v okviru pose-

    
  
   
° 
µ¶±°  
   
· ²¶ 
·±°¤  ¸
¸ ·¹· 
±  
    

gov na področju kulturne dediščine napredovalo in
posameznih stavb ter se razširilo na širše okoljske,
kulturne, družbene in gospodarske vidike območij
in njihove okolice.
Pri posegih v materialno substanco kulturne dediščine zagotavljanje visokih standardov kakovosti ni
odvisno le od vrste posega, ampak tudi od postavljenih predpogojev za izvedbo projekta, preglednosti posameznih postopkov projekta, faz zasnove
in dokumentacije. Prav tako je zagotavljanje kako20

Cenimo dediščino – Evropska načela kakovosti

preseglo arhitekturne in tehnične pristope na ravni

21

vosti projekta odvisno od celovitosti, popolnosti,

diščine (na primer opredelitev avtentičnosti, izvir-

podrobnosti in natančnosti informacij in tehničnih

nosti, kulturnega pomena in rabe spomenikov).

rešitev ter ekonomske analize vseh predlogov za
poseg, pa tudi od stalnega spremljanja in nadzoro-

Druge listine in dokumenti so dodali osnovnim

vanja postopkov odločanja.

načelom še podrobne in razčlenjene vidike načel
kakovosti. Nekateri koncepti, na katerih temeljijo

Ključnega pomena za izvedbo kakovostnega pro-

načela kakovosti, so povezani s človekovimi pravi-

jekta je tudi izvedba vseh predpriprav in drugih

cami in pristopi, ki temeljijo na pravicah;19 na pri-

  

mer spoštovanje kulturne raznolikosti ali pravica do

hodne ter nato celovite analize in preglede enote

dostopa do kulturne dediščine, sodelovanja pri njej,

  

dediščine s kontekstom. Ta študija izvedljivosti

uživanja v njej in prispevanja k njej.20 Druge pravi-

  

naj bi opredelila: jasne in realistične cilje projek-

ce, na primer pravice prihodnjih generacij, pravica

  

ta; potencialne vrednosti za različne deležnike in

dostopa do informacij, načela preprečevanja in pre-

lokalne skupnosti ter po potrebi za evropsko kohe-

vidnosti ter načelo “plača povzročitelj obremeni-

zijo; nevarnosti za stanje in procese propadanja

tve”,21 pa spadajo tudi na okoljsko področje.

projekta; njegovo občutljivost za spremembe brez
Sodobno razmišljanje o kakovosti pri posegih na

skupnostjo; interpretacijo in predstavitev pomena

področju kulturne dediščine priznava naslednje:

projekta; pripravo poslovne študije za poseg; ﬁ-

→ Deležniki (državljani, javnost, prostovoljski in za-

nančno in gospodarsko vzdržnost; načela trajnosti

sebni sektor, politiki in strokovnjaki za dediščino)

in dostopnosti; ter pravne in zakonodajne smer-

imajo svoja mnenja o kakovosti.

20   

   
  ¢©
 ¦¡ 

→ Kakovost je relativen in subjektiven pojem, ki je

zasnova posega, izbira potrebnih znanj in veščin,

lahko odvisen od stališča posameznikov, skupnos-

ocena tveganja, priprava načrta upravljanja ter

ti, lokalnega ali širšega konteksta, zgodovinskega

okvir za spremljanje in nadzor ter ocenjevanje.

in geografskega položaja, kulturne dobrine in ciljev

Ključna dejavnika kakovosti sta tudi preglednost

načrtovanega posega.

→ Dialog med deležniki o predlaganih posegih na področju kulturne dediščine, njihovem pomenu za
različne deležnike in skupnosti ter pomenu samega

Med pomembnejšimi dokumenti za določitev med-

pojma je ključen za doseganje visoke ravni kakovosti.

narodnih načel je Beneška listina o ohranjanju in

Zato bi morale biti vse informacije o projektih, ki jih

obnovi spomenikov in spomeniških območij (1964),

ﬁnancira EU, javnosti dostopne že v fazi, ko so pro-

namenjena strokovnjakom s tega področja. Listina

jekti načrtujejo in preden jih odobrijo pristojni organi.

je predvsem opredelila ključne koncepte ter različne

Postavitev skupnosti v središče politik na področju

pristope za ohranjanje in obnavljanje kulturne de-

kulturne dediščine, za kar se zavzemata Okvirna

21   

    
² 
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nice. Študiji izvedljivosti naj bi sledili podrobna

stopkov za spremljanje in nadzor ter ocenjevanje.

   

  ¦¡

izgube kulturnih vrednot; načrt za posvetovanje s

pri izbiri projektov, ki se ﬁnancirajo, ter razvoj po-

22

19 

 

postopkov. Ti običajno vključujejo pripravo pred-

23

konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne de-

okolje odsev zgodovine in tradicije ljudstev ter da je

diščine za družbo (Konvencija iz Fara, 2005)22 in

potreba po ohranitvi kulturne dediščine za prihod-

Unescovo priporočilo o zgodovinski urbani krajini

nje generacije skupna odgovornost. Po drugi sve-

   

(2011), zahteva celostne in participativne pristope

tovni vojni so bile te skupne vrednote in koncepti

  

k varovanju, interpretaciji in upravljanju kulturne

poudarjeni v konvencijah in ustanovnih pogodbah

dediščine. S tem se zvišuje prag želene kakovosti

Združenih narodov, Unesca, Sveta Evrope in insti-

pri načrtovanju in izvajanju posegov na področju

tucionalnih predhodnikov današnje Evropske unije.

22 

 

®
 ®

¡

kulturne dediščine.
Kakovost v zvezi s kulturno dediščino je vseka-



kor mogoče obravnavati kot večdimenzionalno,
saj vsebuje okoljske, kulturne, družbene in go-

EU si prizadeva za visoko raven varstva in izboljša-

spodarske vrednosti. Pojmi kulturne raznolikosti,

nje kakovosti okolja. Spoštuje svojo bogato kulturno

vključevalnosti in razumevanja nesnovne dedišči-

raznolikost ter skrbi za varovanje in razvoj evrop-

ne prispevajo pomembne vidike za opredeljevanje

ske kulturne dediščine.24 EU sprejema koncepte

24 ¬¡ 

prihodnjih ukrepov in posegov.

trajnostnega razvoja25, dediščine človeštva, pravic

25 ¬¡ 

prihodnjih generacij in skupne odgovornosti.

26 ¬ 

26

Ti

koncepti predstavljajo okvir tega dokumenta.
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Ker so za kulturno dediščino v prvi vrsti pristojne države članice, lahko EU le spodbuja njihovo

diščine splošno sprejet niz osnovnih načel v zvezi s

sodelovanje ter po potrebi podpira in dopolnjuje

kakovostjo, ki so na kratko predstavljena v nasled-

njihove ukrepe za ohranjanje in varovanje kul-

njem razdelku (in v sklicih) z namenom vzpostavi-

turne dediščine evropskega pomena. Zato je treba

ti skupne temelje za razpravo.

razmisliti o načelih, ki naj jih izpolnjujejo posegi,
ki si zaslužijo evropsko ﬁnanciranje. Pogodbi zagotavljata nekaj smernic: v okviru ciljev upošteva-

23  

 

  


evropske kulturne dediščine se uporabljajo načela
določena

subsidiarnosti, sorazmernosti,27 in vključevanja.28

    

Že leta 1931 so bila v Atenski listini

 

skupna načela za ohranjanje kulturne dediščine.

Koncept trajnostnega razvoja obravnava zgodo-

¡   

Prve razprave o osnovnih načelih za ohranjanje in

vinsko okolje kot pomemben vir in navdih za ra-

obravnavo kulturne dediščine so temeljile na zave-

zvoj. Načela, ki določajo, da morajo ukrepi temelji-

danju, da ima človeštvo skupne vrednote, ki velja-

ti na previdnostnem pristopu, da je treba delovati

jo za “skupno dediščino”, da je naše zgodovinsko

preventivno in da je treba okoljsko škodo predno-

  ²
    
  
    
 

24

nja kulturne raznolikosti ter varovanja in razvoja

23

27 ¬ 

 
28 ¬ 
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Na mednarodni ravni je na področju kulturne de-

25

29¬ 

stno odpravljati pri viru,29 so enako pomembna za

lucijami in priporočili.32 Evropska listina o arhitek-

32 © 

okolje in kulturno dediščino.

turni dediščini,33 ki je bila sprejeta leta 1975, poziva

33 

 

k celostnemu teritorialnemu načrtovanju in upoštevanju družbene razsežnosti posegov v kulturno

  





 
 
 

dediščino v mestih in vaseh ter tako ostaja temeljni

  

referenčni dokument.

®

Kot edina specializirana agencija Združenih na-

30© 



    
©  

rodov s posebnim pooblastilom, ki vključuje kul-

Naslednje besedilo, povezano z dejavnostjo Sve-

turo, je UNESCO glavni oblikovalec standardov na

ta Evrope, je Deklaracija iz Davosa “Za kakovo-

30

področju varstva dediščine na mednarodni ravni.

stno kulturo gradnje (Baukultur) v Evropi”, ki je

Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne

bila sprejeta leta 2018 v okviru Evropske kulturne

dediščine iz leta 1972 (znana tudi kot Konvencija o

konvencije. Deklaracija poudarja kontinuiteto med

svetovni dediščini) in Operativne smernice za iz-

kulturno dediščino in sodobnim ustvarjanjem ter

vajanje Konvencije o svetovni dediščini (UNESCO,

poziva k novim celostnim in kakovostnim pristo-

2017) opredeljujejo, katere vrste naravnih ali kul-

pom k oblikovanju našega grajenega okolja.

turnih območij je mogoče obravnavati za vpis na
seznam svetovne dediščine. Z ratiﬁkacijo Konvencije se vsaka država zaveže, da bo varovala ne le
spomenike svetovne dediščine na svojem ozemlju,

   


temveč tudi svojo nacionalno dediščino. KonvenciDoktrinarna besedila, resolucije, deklaracije in etič-

nilnih instrumentov za določanje standardov, ki

na načela ICOMOS34 so svetovno sprejeti ključni do-

so odobreni v okviru Unesca ter vključujejo druge

kumenti za kakovost pri ohranjanju kulturne dediš-

konvencije, priporočila in deklaracije, neposredno

čine, ki so jih pripravile skupine strokovnjakov za

ali posredno povezane s kulturno dediščino, kot je

kulturno dediščino iz vseh regij sveta. Ti dokumenti

predvideno v tem dokumentu, na primer zlasti Pri-

si prizadevajo upoštevati regionalne in lokalne kul-

poročilo o zgodovinski urbani krajini (2011).

ture, tradicije in spreminjajoče se okoliščine ter so
namenjeni strokovnjakom za kulturno dediščino.

  

 ©
   
®  

Za države sicer niso zavezujoča, vendar vplivajo na

 

  
   
 
 

vinskem okolju in praksi ohranjanja kulturne de-

      

diščine v Evropi in drugod s petimi konvencijami

  
©  

26

Svet Evrope je prispeval k razmisleku o zgodo-

o kulturni dediščini31 ter več kot tridesetimi reso-

mednarodne pogodbe in nacionalno zakonodajo.

34© 



Cenimo dediščino – Evropska načela kakovosti

31 

ja o svetovni dediščini je del širšega sklopa dopol-

27

    
→

→

→
→
→

  


Razumevanje in spoštovanje kulturne dediščine in njenega
pomena:     

Pod okriljem Evropskega odbora za standardizacijo

  

(CEN) strokovnjaki za kulturno dediščino iz števil-

Ustreznost študij izvedljivosti (analize ranljivosti oziro-

nih evropskih držav razvijajo standarde za ohranja-

ma ogroženosti) in podrobnih konservatorskih načrtov: 

nje premične in nepremične kulturne dediščine.35

   

Njihov cilj je zagotoviti skupen in enoten znanstve-

Raba kulturne dobrine in redno vzdrževanje:  

ni pristop k problemom, povezanim z varstvom/

    

ohranjanjem kulturne dediščine. Standardi CEN na

Preventivno varstvo:     

področju kulturne dediščine niso dobro prepozna-



ni, tudi zaradi plačljivega dostopa do njih.

35 © 



Ohranjanje avtentičnosti in integritete: 
      
  

→

Kolektivno in pregledno sprejemanje odločitev:  

*

Glavna priporočila

1

           

    


→

Raziskovanje možnosti:  



 

  

2

→

Minimalen

→

Previdnost pri zasnovi:     

     



   

Združljivost tehničnih rešitev: ° 

   

 ¼  

 

→

poseg:

°   

   ±

 

Reverzibilnost posegov:    

→

Multidisciplinarnost: ° ± 

→

Učinkovitost:     

→

Vključenost skupnosti in javni interes:    

   

 



→

Dostopnost in vključenost:    
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Dodatna priporočila

→

→

→
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no-gospodarskim razvojem ter celostnimi in inovativnimi strategijami upravljanja, ob upoštevanju
dejstva, da uničena kulturna dediščina ni nadome-

Več kot pol stoletja po tem, ko je Beneška listina

stljiva in obnovljiva.

opredelila temeljna načela za ohranjanje in obnovo
dediščine, je čas za razmislek o trenutnih pristopih
in novostih.

  
Na kakovost posegov na področju kulturne dedišči-

  

ne vplivajo številni dejavniki.

Kulturna dediščina velja za skupno dobro. Danes

Kulturna dediščina pomeni veliko več kot le sredstvo

ne obsega le posameznih spomenikov, ampak za-

za zagotavljanje gospodarske rasti, medtem ko ra-

jema tudi celotne kulturne krajine, naselja, poti

znolikost kulturnih okolij in virov v državah člani-

in z njimi povezano nesnovno dediščino. Tako so

cah EU predstavlja vir bogastva. Pri identiﬁciranju

poleg večjih spomenikov nacionalnega ali lokal-

dediščine, ki jo je treba ohraniti za prihodnje gene-

nega pomena, ki so običajno v javni lasti, manjše

racije, je poleg strokovnjakov potrebna širša raz-

in pogosto zasebne stavbe, ki predstavljajo glavni

prava s skupnostmi in drugimi deležniki.

del stavbne dediščine, postale prepoznane kot pomembna dobrina mestnih in podeželskih naselij.

Odličnost na področju ohranjanja tako temelji na

Prav tako se je razširil krog akterjev in deležnikov,

razumevanju kulturnih razsežnosti razvoja in vlo-

ki sodelujejo v postopkih, ki neposredno ali posre-

ge dediščine za zdrave skupnosti.

dno vplivajo na kulturno dediščino. K ohranjanju
Države in regije, ki so upravičene do sredstev EU,

gija, muzeologija, geograﬁja, umetnostna zgodo-

imajo skupne značilnosti, hkrati pa posebne potre-

vina, zgodovina, arhivistika, arhitektura, krajinska

be in zmogljivosti, zato se lahko odzovejo na različ-

arhitektura, gradbeništvo, urbanizem, ekonomija,

ne programe. Medtem ko je v številnih državah EU

antropologija, sociologija, pravo in javna politi-

pravno varstvo kulturne dediščine dobro urejeno in

ka. Prizadevanja za optimizacijo potenciala enot

uveljavljeno, se programi v različnih državah izva-

kulturne dediščine za gospodarske, družbene in

jajo neenakomerno. V vseh državah EU so za obliko-

kulturne koristi so vsesplošna. Revitalizacija de-

vanje in izvajanje politik in programov na področju

diščinskega fonda, ki bi pritegnila dejavnosti in

kulturne dediščine odgovorne specializirane javne

ljudi, je temelj regionalne gospodarske politike.

agencije. Glede na to, da se te ustanove ukvarjajo z

Vse to kaže na potrebo po doseganju ravnotežja

dediščino na nacionalni ravni, se lahko posegi EU

med ohranjanjem kulturne dediščine in družbe-

dodatno osredotočijo na evropsko razsežnost.

Cenimo dediščino – Evropska načela kakovosti

30

dediščine prispevajo številne discipline: arheolo-

31

Vendar nezadostne zmogljivosti v javnem in zasebnem sektorju včasih negativno vplivajo na kakovost posegov. Osredotočenost na dediščino je
včasih ozko usmerjena le na avtentičnost in integriteto dediščine, kar je vsekakor ključnega pomena, vendar ne spodbuja njenega prispevka k življenju skupnosti. Včasih pa se kulturna dediščina
uporablja kot izgovor za gradnjo novih prizidkov,
ki so lahko predimenzionirani ali celo brez povezave s kontekstom, v katerega so postavljeni.
Zaradi tega lahko pride do neskladij med potrebami lokalne skupnosti in cilji projektov, ki jih ﬁnancira EU.

*

Glavna priporočila

3

        
   
  
    

4

      
   


5
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3

Zagotavljanje kakovosti
posegov na področju
kulturne dediščine
V tem razdelku so obravnavani ključni dejavniki
kakovosti na začetku, med izvajanjem in po zaključku projekta. Ti bistveni elementi vključujejo:
skladnost posegov s politikami, prednostnimi nalogami in razvojnimi cilji na področju kulturne dediščine na ravni EU, nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

→
→
→

jasnost ciljev projekta;
oceno možnih tehničnih alternativ;
krepitev institucij za dediščino na nacionalni ravni;
oceno okoljskih, kulturnih, socialnih in gospodarskih priložnosti, koristi in učinkov;

→
→
→

oceno tveganja;
podroben izvedbeni načrt;
spremljanje in nadzorovanje ter oceno kakovosti po
projektu;

→

vzdrževanje in izboljševanje območij/enot po posegu ob zagotovitvi zadostnih sredstev.

Razumevanje dejavnikov kakovosti v fazi programiranja na ravni EU in nacionalni ravni je morda
najpomembnejši od vseh predpogojev.

34
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*

Glavna priporočila

V prejšnjih obdobjih ﬁnanciranja EU je bila kultur-

6

           

na dediščina predmet neposrednih in posrednih

           

naložb. Rezultati so bili večinoma ocenjeni kot po-

  

zitivni, vendar jih je v naslednji fazi programiranja

7

        

na ravni EU mogoče tudi izboljšati. Pristojne naci-

            

onalne ustanove za kulturno dediščino in evropske

 

organizacije civilne družbe za kulturno dediščino

8

    

bi morale sodelovati že od samega začetka. Po-

 

gosto se posvetovanje z njimi opravi prepozno ali

         

sploh ne, kar ima negativne posledice za dediščino.

9

Agencije za dediščino so lahko bolj proaktivne, če

   

vedo, kdo sprejema odločitve o programih ﬁnanciranja EU, katere ustanove in položaji so vključeni

  
   

10

         

ter kakšne so njihove vloge in odgovornosti. V fazi

        

pogajanj/posvetovanj na ravni EU in nacionalni

       

ravni je treba imeti na voljo trdne dokaze za ana-

      

lizo alternativ in morebitnih vplivov. Učinkovito

     

obveščanje in komunikacija sta odvisna od dosto-

  

pa skupnosti, deležnikov in strokovnjakov do in-

11

¤          

formacij, kar spodbuja udejstvovanje skupnosti.

  

Ključno je tudi vprašanje najnižjega praga za ﬁ-

     

nanciranje projektov, saj imajo lahko manjši promogoče s skromnimi naložbami ohraniti vrednote
dediščine ter vpeljati nove združljive in spoštljive

→

     

načine uporabe. V nekaterih primerih lahko velik

   

priliv sredstev v razmeroma kratkem času ustva-

 

ri neprimerne spodbude, ki vodijo v nepotrebno

   

porabo in znatno povečanje stroškov (na primer v

→

            

fazi gradnje) ter izgubo vrednosti dediščine. Pre-

           

glednost poročanja in vodenja evidenc je bistvene-

  

ga pomena.

→

      
       

36
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Dodatna priporočila

jekti velik vpliv. Številni primeri so pokazali, da je

37

   

  

        

→

      

Primeri dobre prakse uspešnih posegov na podro-

   

čju kulturne dediščine v Evropi kažejo, da zanesljive

         

raziskave, upoštevanje konservatorskih smernic,

   

poslovno načrtovanje, sodelovanje usposobljenih

 

strokovnjakov, posvetovanje s skupnostjo, naložbe

            

v predstavitvene in izobraževalne programe, ustre-

 

zno dokumentiranje ter spremljanje, nadzorovanje

    

in upravljanje celotnega postopka zagotavljajo naj-

      

boljše rezultate pri ohranjanju dediščine. Organi,

 

odgovorni za faze programiranja, bi morali zato od

  

→

→

upravičencev projektov zahtevati, da sledijo tem

   

dobrim zgledom in uporabljajo ta orodja. Organi

        

za programiranje bi morali zato zagotoviti kako-

  

vostne opise projektov, jasne in podrobne razpise

  

za zbiranje predlogov ter tehnične speciﬁkacije za

¢     

razpise, ki so bistveni tehnični in upravni elementi,

     

na katerih temelji zasnova posegov. Pomembno je,

¤     

da so ti dokumenti napisani v jasnem jeziku. Nji-

      

hova oblika in vsebina sta tako odvisni od številnih

  

dejavnikov: od posebnosti enot kulturne dediščine;
značilnosti projekta in njegovih ciljev; ﬁnančnih
sredstev, dejavnosti in storitev, ki jih je treba zago-

3-2

  

vključno s tistimi o regionalnem in urbanem razvoju ter prostorskem načrtovanju.

Izvedba ustreznih raziskav in analiz pred pripravo predlogov za posege ter opisov projektov, po-

Raziskave, s katerimi upravičenci projekta oceni-

gojev izvajanja in razpisov je ključnega pomena za

jo pomen dediščine, bi morale vključevati: pregled

izboljšanje kakovosti rezultatov. Zato je bistveno,

listinskih in vizualnih dokazov; podrobno eviden-

da pristojni organi na različnih ravneh postopkov

tiranje dediščine in oceno stanja; zgodovinske po-

pripravijo dobro informirane razpise za zbiranje

izvedbe na podlagi neposrednih in posrednih virov;

predlogov in navodila za prijavitelje.

oceno mehanizmov propadanja; ter posvetovanje s
skupnostjo in morebitno ustno zgodovino.

38
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toviti; ter od nacionalne zakonodaje in predpisov,

39

Problematično je tudi dejstvo, da je kulturna de-

3-3  

diščina pogosto posredno obravnavana v razpisih
za zbiranje predlogov na drugih področjih, zato se

Projektna zasnova mora izražati razumevanje

lahko zgodi, da niso vključeni strokovnjaki za kul-

kulturne dediščine, njenega konteksta in vrednot.

turno dediščino z zahtevanim znanjem in izkuš-

Nove spoštljive in združljive rabe kulturne dediš-

njami. Organi za programiranje so odgovorni, da v

čine bi morale biti vedno jasno in izrecno povezane

takih primerih zagotovijo njihovo udeležbo.

z njeno “inherentno vrednostjo”. To razumevanje
vpliva tudi na kakovost. Vsekakor bi bilo treba v
fazo projektne zasnove vedno vključiti predhodno
oceno.

*

Glavna priporočila

12

   

ke posega ter kazalnikov uspešnosti se s predhod-

   

no oceno presodi, ali utemeljitev posega ustreza



načelom kakovosti in zagotavlja zanesljivo verigo

  

učinkov med opredeljenimi potrebami v skladu s

    

strateškimi cilji in ciljnimi rezultati.

13

Po opredelitvi ciljev in oblikovanju ustrezne logi-

  
    

14

    

  

   
Predlogi morajo temeljiti na študijah izvedljivosti

 

in podrobnih študijah, da se opredelijo značilnosti

      

in vrednote kulturne dediščine, njeno stanje ohra-

        

njenosti, potrebe in priložnosti, tveganja ter cilji

           

projekta.

   
Koristno je uporabiti ustrezna tehnična orodja za

Dodatno priporočilo

konceptualizacijo projekta in zagotavljanje skladnosti med njegovimi cilji, dejavnostmi, učinki in

→

       

rezultati.

        
36© 

      

To je ključni korak pri projektni zasnovi, na kate-

  ¡

rem bodo temeljili spremljanje in nadzorovanje ter
ocenjevanje.

40

Cenimo dediščino – Evropska načela kakovosti



41

Pomanjkanje časa in ﬁnančnih sredstev za pri-

je treba, da bodo ti posegi prinesli dejanske koristi

pravo projektov (tj. predhodne študije, analize,

lokalnim skupnostim in gospodarstvu.

diagnoze, raziskave, posvetovanja s skupnostjo in
druge bistvene preiskave) običajno negativno vpli-

Nova, razširjena ali začasna uporaba lahko omogoči,

va na projekte.

da grajena dediščina še naprej pomembno prispeva k
družbi. Kot je poudarjeno v Deklaraciji iz Leeuwardna

Mnenja in ocene strokovnjakov za kulturno dedi-

o prilagodljivi ponovni uporabi grajene dediščine iz

ščino bi bilo treba vključiti v projektno zasnovo v

leta 2018,37 je cilj kakovostnih posegov prilagodlji-

najzgodnejših fazah, da bi se izognili vplivom ali

ve ponovne uporabe pozitivno vplivati na trajnostni

jih omilili. Strokovno konservatorsko svetovanje je

razvoj in krožno gospodarstvo naše družbe, hkrati

potrebno tudi v fazi podrobne projektne zasnove in

pa ohraniti/izboljšati izvirne kulturne vrednote in

pri nadzoru del na terenu, ki jih izvajajo usposo-

materialno doslednost dediščine. Predstavitev in

bljeni gradbeniki in obrtniki.

interpretacija stavbe/območja kulturne dediščine bi

37

  

  
   

     
  ²¨ 
   §¨¤¤
¤¨ ¨§ 

morala biti sestavni del vsakega posega.
Ocena vplivov na okolje in dediščino bi morala
vedno vključevati preventivne arheološke raziskave, zlasti če je bilo območje v preteklosti verjetno
naseljeno ali se je uporabljalo. Zaradi nenačrtovanih arheoloških raziskav in drugih diagnostičnih
posegov v fazi projektne zasnove in izvajanja lahko

*

Glavna priporočila

15

           
  

težko obvladovati v strogem programskem in ﬁ-

  

nančnem okviru strukturnih skladov EU. Dodatni

 ¤

izzivi se lahko pojavijo, kadar se obseg analize med

   

razvojem ali izvajanjem projekta iz različnih ra-

  

zlogov spremeni.

16

        
        

Razvoj turizma je močan argument, ki se pogosto



navaja v prid novim naložbam v kulturno dediščino.

 

Vpliv teh posegov se žal prepogosto meri le s števi-

         
   

se ne upoštevajo nosilne zmogljivosti. Znano je,

 

da lahko množični turizem zelo negativno vpliva

42

17

lom obiskovalcev, ki jih privabi območje, pri čemer

18

   

na območja kulturne dediščine in tudi na številne

  

vidike življenja lokalnega prebivalstva. Poskrbeti
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pride do zamud. To lahko povzroči težave, ki jih je

43

19

      

  

      
      

Dodeljevanje razpisov EU za projekte, ki vključu-



jejo kulturno dediščino, na podlagi najnižje cene
se je izkazalo za problematično. Treba je znova

Dodatna priporočila

preučiti zadevne nacionalne metode javnega naročanja, da bodo podpirale kakovostne posege.

→

→

→

   

Pri 55 % postopkov javnega naročanja se najnižja

    

cena uporablja kot edino merilo za oddajo javnih

 

naročil. To kaže, da javni naročniki verjetno ne

        

namenjajo dovolj pozornosti kakovosti, trajnos-

      

ti in inovacijam. Cilj strategije Evropske komisije

    

glede javnega naročanja38 je izboljšati prakse EU

             

na tem področju s sodelovanjem z javnimi organi

        

in drugimi deležniki.

38   

   
  
  ¨

       

→

→

  

Nacionalni, regionalni in lokalni organi morajo še

¢         

naprej spodbujati uvajanje strateških javnih naro-

   

čil, da bodo ta bolje podpirala kakovostne posege.

  

Odkritih je bilo več vzrokov, zaradi katerih prihaja



do izkrivljanja na področju javnih naročil. Zara-

       

di konservativne uporabe direktive EU o javnem

  

naročanju za posege na enotah kulturne dediščine se pogosto izberejo velika podjetja, ki veljajo
najboljše kakovosti za specializirana dela. Zna-

3-4    

nje, pridobljeno od usposobljenih obrtnikov v fazi
naročanja, je pomembno. Ohranjanje dediščine

V pogodbah za projekte, ki vključujejo kulturno

je pogosto le del veliko večjega projekta. Priprava

dediščino, je treba upoštevati posebna zahtevana

razpisne dokumentacije je lahko zapletena, zato

znanja in veščine ter morebitne občutljivosti de-

velika podjetja, ki imajo dovolj sredstev za prija-

diščine. Po potrebi se lahko zahteva prilagodljivost

vo, v praksi izrinejo majhna lokalna podjetja. Vodje

glede časovnega razporeda ali proračuna.

projektov pogosto porabijo več časa za izpolnjevanje ﬁnančnih zahtev kot za tehnični nadzor, kar
ima negativne posledice. Poleg tega rezultati pra-

44
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za ﬁnančno močna, vendar morda ne zagotavljajo

45

Dodatna priporočila

kse javnega naročanja za “projektiranje in gradnjo” pri več posegih na področju dediščine niso
bili najboljši, zato bi bilo treba spodbujati javne

→

     

natečaje za projektne zasnove in ne javna naročila

         

po najnižji ceni.

 
 

Ker lahko posegi na področju kulturne dediščine

→

    

vključujejo neznane elemente, ki jih v začetni dia-

          

gnostični fazi ni mogoče predvideti – npr. odkrit-

        

je skritih arhitekturnih elementov, arheoloških

  

najdb, strukturnih težav – je med postopkom iz-

 

vajanja včasih treba dopustiti spremembe (prila-

→

   

goditev delovnega načrta, ukrepov ali proračuna).

  

Pravila za javna naročila in pogodbe, ki ne omogo-

 

čajo prilagajanja, lahko ogrozijo kakovost postopka in njegovih rezultatov.

→

         
          
        

Nekatera od naslednjih priporočil za boljša pra-

 

vila izvajanja so namenjena predvsem nosilcem

      

izvajanja programov (EU v primeru neposrednega

    

upravljanja, EU in države članice/regije v primeru

 

deljenega upravljanja), medtem ko so predlogi v
zvezi z javnimi naročili namenjeni bolj neposredno
upravičencem (mestom, mestnim organom itd.).

Za uspešno izvajanje so potrebni celovito razume-

*

Glavno priporočilo

20

          

vanje dediščine, strokovno načrtovanje in upravljanje ter dobro sodelovanje deležnikov.

      
 

  

 
Izvedba projekta je končni cilj študij izvedljivosti,
razpisnih postopkov in postopkov javnega naro46
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3-5   

47

čanja. Med izvajanjem projekta na kraju samem
je treba vso pozornost nameniti zagotavljanju
doseldnosti, avtentičnosti ter uporabe ustreznih materialov, metod in tehnologij, ki bi morali
39 © 

   

       


*

Glavna priporočila

21
22

   
         

biti vedno združljivi z že obstoječimi in skladni s

          

prvotno poudarjenimi načeli. Prenagljene in ne-

  

smiselne dejavnosti pomenijo največje tveganje za

 ¤       

kakovost med izvajanjem projekta. Ukrepi za zni-

   

ževanje stroškov, ki slabijo zahteve glede kakovo-

      

sti – glede izbire materialov, izkušenj izvajalcev,

 

razporeditve časa itd. – so lahko prav tako proble-

 

matični. Najpomembnejše je, da izvajalci razume-

 

39

jo občutljivost dediščine.

23

         
      

V skladu z nekaterimi postopki, običajno določe-

¢  

nimi z nacionalno zakonodajo, je treba prekiniti

 

gradbena dela, kadar pride do nepričakovanih od-

24

kritij ali dogodkov, zaradi katerih so potrebne do-

   
   

datne raziskave in/ali nove rešitve glede projektne

Dodatna priporočila

zasnove. Ker je to pogosto v nasprotju s strogimi
časovnimi in stroškovnimi okviri, se lahko zgodi,
da se o takšnih odkritjih premalo poroča.

→

V nekaterih primerih lahko tehnične omejitve ali

→

       
   
  
    

rabo tradicionalnih materialov in tehnik, ki jih naj-

     

pogosteje zagotavljajo lokalni obrtniki. Uporabo in

   

tehnične lastnosti/zahteve naravnega gradbenega
kamna na primer ureja CEN. Če lokalnega kamna
ne zagotavlja noben certiﬁciran ponudnik, ga ni
mogoče uporabiti za projekte, ki jih ﬁnancira EU,

3-6       

zaradi česar pride do nezdružljivosti materialov.

48

To lahko zmanjša pozitivne lokalne gospodarske

Spremljanje in nadzor ter ocenjevanje učinkov in rezul-

in družbene učinke projektov ter ogrozi kakovost

tatov projektov so vedno bistveni za doseganje in izbolj-

ohranitvenih ukrepov.

ševanje kakovosti.

Cenimo dediščino – Evropska načela kakovosti

obvezna uporaba standardov CEN preprečijo upo-

49

  

omogočajo, da se projekti po potrebi preusmerijo.
Kadar se pri spremljanju in nadzoru ter ocenjevanju

Pri projektih, ki lahko vplivajo na kulturno dedi-

ugotovijo resne pomanjkljivosti glede kakovosti,

ščino, je treba v postopkih spremljanja in nadzora

bi morale države članice zagotoviti, da vodje pro-

ter ocenjevanja te vplive preučiti s kulturnega, go-

jektov odgovarjajo zanje. Prav tako bo pravočasno

spodarskega, socialnega, tehničnega in okoljskega

strokovno svetovanje in ocenjevanje v celotnem

vidika, da bi lažje ocenili kakovost posegov.

življenjskem ciklu projektov pripomoglo k izboljšanju kakovosti. Koristno bi bilo tudi pripraviti

Projekte kulturne dediščine bi bilo treba ovrednotiti

uporabniku prijazne kontrolne sezname za vodenje

tudi glede na njihov prispevek h krožnemu gospo-

postopkov spremljanja in nadzora ter ocenjevanja.

darstvu in modelu krožnega teritorialnega razvoja.
Izkušnje kažejo, da mora biti načrtovanje spremljanja in nadzora ter ocenjevanja usklajeno s cilji
in pravili posameznega programa, ki ga ﬁnancira
EU, za zagotavljanje primerljivosti rezultatov pa bi

Glavna priporočila

25

          

ga bilo treba uskladiti na ravni EU, ter na nacional-

       

ni in regionalni ravni. Pri ocenah je treba presoditi,

      

ali so bili pri izvajanju projekta doseženi njegovi

         

strateški cilji in nameni, ali so bile izvedene vse

          

načrtovane dejavnosti, ali so bila zmanjšana tve-

         

ganja in ali je projekt koristil skupnostim. V zve-

          

zi z dejavnostmi, ki jih ﬁnancira EU, je treba pri

  

spremljanju in nadzoru ter ocenjevanju posegov

 

26

           

vidike in stopnje izvrševanja s kakovostjo posegov.

       

V fazah programiranja, projektnih zasnov in raz-

         

pisov na ravni EU je treba spremljanje in nadzor ter

    

ocenjevanje vključiti v celotni projektni sveženj.

27

¤

Spremljanje in nadzor kakovosti posegov še ni

      

postalo standardna praksa. Zmogljivosti za spre-

   

mljanje in nadzor ter ocenjevanje je treba okrepiti
na vseh ravneh upravljanja. Neodvisni ocenjevalci
dediščine lahko zagotovijo kakovost, doslednost in
kontinuiteto celotnega postopka. Vmesni pregledi
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na področju kulturne dediščine združiti ﬁnančne

50

*

51

4

Krepitev dejavnikov
kakovosti
V predhodnih razdelkih tega dokumenta so bila
poudarjena področja, na katerih so potrebne spremembe v različnih fazah življenjskega cikla naložbe.
V tem razdelku so obravnavani “horizontalni dejavniki”, ki lahko vplivajo na kakovost, in sicer vodenje,
ocena tveganja, raziskave, izobraževanje in usposabljanje. Predstavljen je tudi koncept posebne nagrade za dediščino za projekte, ki jih ﬁnancira EU.

4-1  
Dobro vodenje pomaga zagotavljati dobro upravljanje, delovanje in sodelovanje deležnikov ter dobre
rezultate. Vodenje zadeva razvoj ustreznih struktur,
politik, strategij in postopkov za zagotavljanje uspešnih rezultatov. Dobro vodenje ne vključuje samo
poštenih in preglednih postopkov, ki jasno določajo
odgovornosti, ampak tudi miselno naravnanost, integriteto in upoštevanje navzkrižij interesov.

delovanje in povezovanje zagotavljata trdne temelje projekta. Trajnost in dolžnost prenesti kulturno
dediščino na prihodnje generacije sta najpomembnejša cilja. Bistveno je zagotoviti izpolnjevanje
standardov, zadostno usposobljenost in zmogljivosti za zagotavljanje kakovosti ter ustreznost
strukture upravljanja projekta, da se ta uspešno
izvede. Redno spremljanje in nadzorovanje skladnosti prispeva k zagotavljanju uspešnih rezulta52
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Vključevanje deležnikov ter učinkovit okvir za so-

53

29

tov. Odgovornost in dobro ﬁnančno poslovodenje
sta temelja dobrega vodenja.

          
    


Nevladne organizacije (NVO) imajo pomembno

Dodatno priporočilo

vlogo pri spodbujanju in izvajanju ohranitvenih
ukrepov, vendar se vse pogosteje srečujejo s teža-

→

vami pri učinkovitem ukrepanju na tem področju.

   

Zato je pomembno, da se v okviru sistemov ﬁnan-

       

ciranja EU oblikujejo posebni mehanizmi podpore

 

za nevladne organizacije, da bi se izboljšala kakovost na področju ohranjanja.

  

4-2

      
Ocena tveganja je ključna sestavina za doseganje

V zadnjem desetletju so v ospredju vprašanja vo-

kakovosti projekta. Pri zagotavljanju kakovosti je

denja. Vlade – in civilna družba – se bolj zavedajo,

bistveno, da se razumevanje tveganj poveže s stra-

da je pomembno, kako javne ustanove vodijo javne

tegijami za njihovo zmanjševanje. Običajna pod-

zadeve in upravljajo javna sredstva. Zato postopek

ročja tveganja vključujejo zadeve, kot so podnebne

sprejemanja odločitev in njihovo izvajanje ne zade-

spremembe, vodenje, pomanjkanje operativnih

vata le EU in vlad, ampak tudi evropske državljane.

zmogljivosti ali izvajalcev, prekoračitve pri projektih ali težave z denarnim tokom in celo goljuﬁje. Kljub temu je težko doseči skupno razumevanje

področju kulturne dediščine ni sprejemljiva, zato

uporabe obvladovanja tveganja med različnimi de-

je treba projekte na področju kulturne dediščine,

ležniki, saj lahko vsak od njih drugače zaznava mo-

za katere se ugotovi, da škodujejo zadevnim dob-

rebitne vrste škode ter jim pripisuje različno verje-

rinam, ustaviti ali jih revidirati.

tnost nastanka in resnost.

  

*

Glavna priporočila
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znanje in izkušnje z različnih strokovnih področij.

   

Glavni dejavnik, ki omogoča upravljanje kakovosti

Ključna ugotovitev iz aktualne literature o obvladovanju tveganja je, da je treba uporabiti specializirano

z ocenjevanjem in zmanjševanjem tveganja, je k so54
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Toleranca do zlorab ali zapravljanja sredstev na

55

delovanju poleg ekonomskih, ﬁnančnih in okoljskih

obvladovanju tveganja na področju kulturne dediš-

strokovnjakov pritegniti tudi strokovnjake za kul-

čine, sprejeti med hrvaškim predsedovanjem EU,40

turno dediščino. Zdi se, da je bila v preteklih progra-

podpirajo te pristope.

mih EU vloga nacionalnih ustanov za dediščino vča-

povezana tudi pomembnost vzpostavitve spodbujevalnih orodij (npr. sistemov IT, podatkovnih zbirk,
orodij in smernic) na ravni EU in nacionalni ravni.

  
   


sih potisnjena ob rob (na primer pri izbiri projektov
na nacionalni ravni). Z vprašanjem človeških virov je

40   



*
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Tveganje, povezano s kakovostjo ali vplivi same-

   

ga posega, je ena od sestavin celotnega tveganja.

          

Pomembno je razumeti, da je kakovost odvisna

          

od določitve in izpolnjevanja pogojev v vsaki fazi



življenjskega cikla projekta. Na primer, če se po-

Dodatna priporočila

udarja spodbujanje visoke ravni izdatkov ali zgolj
potreba po “pravilnem upoštevanju upravnih postopkov”, je lahko ogrožena sama kulturna de-

→

¤  

diščina. Naslednji spodbujevalni dejavnik je za-

    

gotavljanje, da ocena tveganja z vidika kulturne

  

dediščine in ustrezni postopki za zmanjševanje

→

           

tveganja zajemajo vse faze življenjskega cikla pro-

         

jektov in samih programov ﬁnanciranja.

   
   

nanašati le na tveganje pri doseganju načrtovanih
rezultatov, ampak tudi na tveganje nenamernih
učinkov dejavnosti.

4-3 

Postopek obvladovanja tveganj bi moral zato

Cilj raziskav na področju kulturne dediščine je razši-

vključevati oceno kakovosti posegov, ki lahko po-

riti znanje in praktične rešitve, jih posredovati stro-

sredno vplivajo na kulturno dediščino.

kovnjakom za ohranjanje ter izboljšati razumevanje
in podporo politikov, administratorjev in državlja-

56

Končni preizkus ciljev kakovosti in strategij ob-

nov. V Evropi in po svetu potekajo številne multidi-

vladovanja tveganja je dolgoročen. Sklepi Sveta o

sciplinarne raziskave na področju kulturne dedišči-
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Strategije obvladovanja tveganja se ne bi smele

57

ne, ohranjanja in upravljanja – od metod ohranjanja

je splošno priznano kot učinkovit način odzivanja

in participativnega vodenja do ekonomskega mode-

na nova vprašanja. Rezultate teh raziskav je mo-

liranja in trajnosti območij kulturne dediščine.

goče učinkoviteje uporabiti pri programiranju in
načrtovanju ﬁnanciranja na ravni EU, ki bi lahko

To

raziskovalno

dejavnost

omogočajo

javna

vplivalo na posege na področju kulturne dediščine.

sredstva, namenjena kulturni dediščini po vsej

41 

  
   

Evropi. Raziskovalna področja, povezana s kultur-

Temeljne uporabne raziskave, na katerih bi mora-

no dediščino, ki jih obravnavajo okvirni programi

li temeljiti opisi projektov in razpisi na nacionalni

Evropske komisije, kot sta Obzorje 2020 in njegov

ali medregionalni ravni, so bistvenega pomena in

naslednik Obzorje Evropa ali pobuda za skupno

bi se lahko ﬁnancirale v okviru pobud EU. Za razvoj

načrtovanje programa Kulturna dediščina in glo-

konceptualne podlage programov in projektov je

balne spremembe,

treba izvesti predhodne študije, da bi dosegli viso-

41

omogočajo pomembna sku-

ko kakovost vlog. Zato je treba predvideti ﬁnančna

pna raziskovalna prizadevanja.

sredstva in dovolj časa. Ker so povezave med kultur-

    
   

Evropska komisija je v evropskem letu kulturne de-

no dediščino in številnimi vidiki sodobnega življenja

 

diščine novembra 2018 vzpostavila spletno platfor-

postale bolj cenjene (vprašanja blaginje, urbane in

mo za inovatorje na področju kulturne dediščine42 in

podeželske politike, varstva okolja, čiste energije,

projektno skupino za krožne poslovne in ﬁnančne

vodenja, krožnega gospodarstva itd.), bi bilo tre-

modele za prilagodljivo (ponovno) rabo kulturne

ba okrepiti celostni pristop k raziskovanju kultur-

dediščine v mestih in regijah.

Objavljen je bil tudi

ne dediščine v Evropi. Raziskovanje gospodarske in

razpis za zbiranje predlogov za podporo oblikovanju

družbene vrednosti dediščine je treba še nadgraditi.

    

42
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platforme, ki bi združila raziskovalce, strokovnjake,

 

deležnike in oblikovalce politik ter opredelila pro-

43

  

bleme, prakse in vrzeli v politikah v zvezi z oceno

      

vplivov in kakovostjo posegov v evropskem zgodo-

  

vinskem okolju in na območjih kulturne dediščine.44

44 ¦
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Glavna priporočila

31

        
      

  

        
     

 
 

*

Danes raziskave na področju kulturne dediščine ne

   ¤    

obsegajo le ohranitvenih in obnovitvenih metod in

   

orodij, ampak tudi upravljanje, oceno tveganja in

   

morebitne vplive posegov na življenje, identiteto

      

in blaginjo skupnosti. Sodelovanje pri raziskavah
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32 ¤         
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33

  

Izobraževanje in usposabljanje sta temeljnega

   

pomena za izpolnjevanje večplastnih zahtev, po-

 

vezanih z ohranjanjem in upravljanjem kulturne

     

dediščine. Kakovost programov izobraževanja in

¤      

usposabljanja (tudi možnosti vseživljenjskega uče-

   

nja) neposredno vpliva na doseganje kakovostnih

         

rezultatov pri kulturnih posegih, ki jih ﬁnancira

       

EU. Treba je posodobiti programe izobraževanja in

         

usposabljanja, da bodo strokovnjaki, obrtniki ter

  

upravno in vodstveno osebje imeli na voljo orod-

  ²



ja za zagotavljanje najvišjega standarda posegov.

 ¤º¤³´

        

Na tem področju je treba tudi bolje opredeliti cilj-

  

ne skupine in posebne vrzeli v obstoječem sistemu

34 

izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropi. Sku-

       

pina nacionalnih strokovnjakov je v okviru evrop-

  

skega delovnega načrta za kulturo 2015–201845

35 ¦  
        

46 



 
 
  ² 

 
 ¡¡



skega leta kulturne dediščine in so zdaj na voljo.46

Glavna priporočila

36
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Dodatna priporočila

→

 ® ¡

poklicih na področju dediščine v Evropi.
Njihova priporočila so eden od rezultatov evrop-

   

 

   

  

   

 

raziskala veščine, usposabljanje in prenos znanja v

   

→

45
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39

  

Za doseganje kakovosti so potrebni čas, trud, priza-

       

devanje in predanost. To ni preprosto. Ozaveščanje

 

o vprašanjih, s katerimi se srečujemo pri doseganju

           

kakovosti pri ohranjanju in upravljanju kulture, ter

     

priznavanje dosežkov tistih, ki si prizadevajo za ka-

         

kovost, je dejavnik, ki lahko prispeva k ustvarjanju

  

pozitivnega okolja. Dober primer so nagrade Evrop-

 

ske unije za kulturno dediščino Europa Nostra –

       

pobuda, ki jo ﬁnancira EU in je od svoje ustanovitve

    

leta 2002 izpostavila nekatere najboljše evropske

      

dosežke na področju ohranjanja dediščine in ozave-

         

ščanja. Neodvisne strokovne žirije, ki jih usklajuje

     

Europa Nostra, so izbrale 485 nagrajenih projek-

 

tov iz 34 držav. Nagrade za zgledne dejavnosti na

  

področju dediščine po vsej Evropi se podeljujejo v
štirih glavnih kategorijah: projekti ohranjanja; raz-

Dodatna priporočila

iskave; posebne zasluge za ohranjanje dediščine;
ter izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje na

→

področju evropske kulturne dediščine. Dobra praksa

          

na področju prilagodljive in spoštljive (ponovne)

   

uporabe stavbne kulturne dediščine se nagrajuje

  

z nagrado Evropske unije za sodobno arhitekturo

      

Mies van der Rohe, ki jo upravlja organizacija Fun-

    

dació Mies van der Rohe. Podeljuje se vsaki dve leti

     

kot priznanje kakovosti arhitekture v Evropi. Nag-

 

rado za leto 2017 je na primer prejel projekt reha-

          

bilitacije povojnega stanovanjskega naselja v bližini

   

Amsterdama (DeFlat Kleiburg).

  
   

Na podlagi teh dveh nagrad Evropska komisija zdaj
preučuje možnost podeljevanja skupne nagrade za
kulturno dediščino in sodobno arhitekturo najboljšim projektom prilagodljive ponovne uporabe

62
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stavb/območij dediščine. V okviru teh programov

Merila za izbor projektov,
ki lahko vplivajo na kulturno dediščino

projekti, ki jih ﬁnancira EU, doslej niso bili posebej
poudarjeni.

Naše nenehno razvijajoče se okolje vsebuje številne elemente kulturne dediščine.

*

Glavno priporočilo

40

          

bilo treba te elemente negovati. Da bi zagotovili, da bo naša generacija lahko

       

“vrnila, kar smo si izposodili”, je bilo razvitih naslednjih sedem načel kakovo-

       

sti in meril za izbor posegov na področju kulturne dediščine:

Ker je kulturna dediščina skupno dobro, ki ni obnovljivo ali nadomestljivo, bi

   
  

1
2
3
4
5
6
7

ZNANJE KOT TEMELJ – Najprej opravite raziskave in preglede.
JAVNA KORIST– Ne pozabite na svojo odgovornost do prihodnjih generacij.
ZDRUŽLJIVOST– Ohranite “duh kraja”.
SORAZMERNOST – Naredite vse potrebno in hkrati čim manj.
RAZSODNOST– Zanašajte se na veščine, znanja in izkušnje.
TRAJNOST– Poskrbite, da traja.
DOBRO VODENJE – Postopek je del uspeha.

To ocenjevalno orodje je sestavljeno iz ključnih vprašanj, ki bi si jih morali nosilci odločanja zastaviti pri presojanju kakovosti predlaganih projektov z moﬁnancirati s sredstvi EU ali iz drugih virov.
Projektov je več vrst: majhni in veliki, javni in zasebni, dragi in poceni, z neposrednim in posrednim vplivom na kulturno dediščino. Načela kakovosti iz
orodja za ocenjevanje temeljijo na dediščini in so povezana tudi s postopkom.
Ocenjevati bi jih morali nosilci odločanja, odgovorni za kulturno dediščino, ter
nosilci odločanja, odgovorni za celoten postopek in ﬁnance. To orodje je lahko
koristno tudi za civilno družbo ter za lokalne in dediščinske skupnosti.
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rebitnim vplivom na kulturno dediščino, da ugotovijo, ali je te projekte vredno
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1

ZNANJE KOT TEMELJ

→

Najprej opravite raziskave in preglede

→
→

    ³

→

   ³

→
→

  
  ³

     
   ³
   
³

→

  ³

4

SORAZMERNOST

 ³
    ³¬
     ³

→

Naredite vse potrebno in hkrati čim manj

   ³¬  
  ³ 
   ³

→

   
  ³

2

JAVNA KORIST

→

 ³ °±° 

Ne pozabite na svojo odgovornost do prihodnjih generacij

→
→
→

       
±³

→

     

  ³

  ³

    ³

     

  ³
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    ³    
      

5

   ³
      

→

  
  ³ ¬             

      ³ 
 ³

→

     ³

      
    
  ³

3

ZDRUŽLJIVOST

→

  ³    

Ohranite duh kraja
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RAZSODNOST
Zanašajte se na veščine, znanja in izkušnje

  ³
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→

Sklici

   
 ³

     
      

6

TRAJNOST
Poskrbite, da traja

Novejši dokumenti EU, povezani s kulturno dediščino

→
→
→
→
→

  ³
    ³

→

  ¡ ¡

 ³

     ®       

    



    ³  ³

-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=EN

 ¡¡  https://eur-

    ³   

      https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

    ³

tent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1295&from=SL

      
 ³

→                   
 ¡

¡¡  ²

 ¤º¤¦¤ ³´ ºº© » ´

7

→

DOBRO VODENJE

      https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

Postopek je del uspeha

tent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&from=IT

      
  ³

→

→

→
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   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

  ³

TXT/ HTML/?uri=CELEX:52014DC0477&from=en

       

      https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

 ³

tent/SL/TXT/?uri=celex%3A52014DC0477

   
  ³

→

  

→ ©            

           

     

      ³

  https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/ reports/

      ³

2014-heritage-mapping_en.pdf
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¡¡  https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/

→

→    
 

 ¡ https://eur-lex.europa.

PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(01)&from=EN

eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0864&from=EN

      https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

      https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(01)&from=EN

tent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0864

 
  ®

→   

¡¡ https://eur-

               

-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG1223(02)&from=EN.

   ©½ 

      https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

¡   https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/

tent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A42008X0610%2801%29

HTML/?uri=CELEX:52017DC0673&from=EN

      https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

→

     °¦

tent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0673

   ±®¡  
 https://www.nkmp.gov.lv/sites/nkmp/files/data_ content/heritage_conferen-

→ ©    
   https:// data.europa.eu/euodp/

ce_joint_statement_13032015_final1.pdf

en/data/dataset/S2150_88_1_466_ENG

→

           ®      


  https:// eur-lex.

→   

europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR5515&from=EN.

   

      https://op.europa.eu/en/publication-

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018D-

-detail/-/publication/b678c957-10cc-11e5-8817-01aa75ed71a1/language-sl/for-

C0267&from=EN

      https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

mat-PDFA1A

tent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0267

   
  ¤ ¡

¡

     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

HTML/?uri=CE-

→ ©    
  

LEX:52015IP0293&from=EN

      ²   

      https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

   https://op.europa.eu/en/publication-

tent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0293&from=CS

-detail/-/publication/ b8837a15-437c-11e8-a9f4-01aa75ed71a1/language-en

      https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/1efe98ad-437b-11e8-a9f4-01aa75ed71a1/language-sl/format-PDF
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   https://data.consilium.europa.eu/doc/ document/ST-

→                
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PDF/?uri=CELEX:52018XG0608(02)&rid=3
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eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:410:FULL&from=EN
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tent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1204(01)&rid=1
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    https://

gsustainability-and-urbanrural-cohesion-own
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www. eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53376

tent/SL/TXT/?uri=CELEX:52018IE1641

  https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cultural-investments-08-2020/sl/
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     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

HTML/?uri=CE-
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  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ HTML/?uri=CE-
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  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9251-2020-INIT/en/pdf
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      https://data.consilium.europa.eu/doc/

      https://op.europa.eu/en/publication-

document/ST-8838-2020-INIT/sl/pdf

-detail/-/publication/5a9c3144-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1

→      
    https://www. consilium.europa.eu/
media/39209/190416-bucharest-declaration-on-the-role-ofculture-in-building-europes-future.pdf
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  https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_sl
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Besedila, ki določajo mednarodne standarde v zvezi s kulturno dediščino

     

https://www.gov.si/assets/ministr-

stva/MK/Zakonodaja-ki-ni-na-PISRS/Kulturna-dediscina/27ee9ed3c9/Konvencija-o-
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74

→        https://www.coe.int/en/web/cultureand-heritage/
texts-of-reference
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RulesOfProcedure_

Cenimo dediščino – Evropska načela kakovosti

→ £       

77

       

→  ¡     
 http://openarchive.icomos.org/1763/

 

→                

       

     
    https:// www.icomos.org/
images/DOCUMENTS/Charters/venice_f.pdf
www.icomos.org/charters/venice_e.pdf

      https://

 

  http://icomos.si/files/2015/06/doktrina1.pdf

 

→
→
→
→
→

        
    
  
    
        


→     https://
www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/

→          
→    
    

charters-and-standards/188-the-declaration-of-san-antonio

¤¡      https://stan-

→

      

dards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:411453,25&cs=17D-

      ¢

2D76D6596BE0CAD81B69108A090D68

¡ https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/ Charters/structures_e.pdf
  http://en.icomos.si/files/2015/06/dok-

Dodatni sklici, povezani z nekaterimi posebnimi podtemami

trina2.pdf

→

     
   Áµ        https://www.icomos.

       

→                


org/images/DOCUMENTS/Charters/interpretation_e.pdf

→  £µ © Â©    ¢¡
         

→   ¡           

          £¤¥¦ §  ¥     

              https://www.

¡®¤¤   https://www.int-ar-

icomos.org/images/DOCUMENTS/World_Heritage/Guidance_on_heritage

ch-photogramm-remote-sens-spatialinf-sci.net/XL-5-W7/133/2015/isprsarchives-

_impact_as-

sessments.pdf

→          ¡ 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/The-BurraCharter-2013
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