
Na podlagi 6. in 18. člena Statuta Slovenskega konservatorskega društva je Slovensko 
konservatorsko društvo na svoji skupščini dne 18. novembra 2015 sprejelo dopolnila 
pravilnika 
 
 
 
 
 
          P R A V I L N I K  
 

o Steletovi nagradi in Steletovih priznanjih 
 
 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se določajo merila, postopek in način podeljevanja Steletove nagrade in 
Steletovih priznanj kot najvišjih priznanj za dosežke na področju varstva kulturne dediščine in 
naravnih vrednot, ki jih podeljuje Slovensko konservatorsko društvo. 
 

2. člen 
Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva za vrhunske dosežke, ki so pomemben 
prispevek k ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine in naravnih vrednot v Republiki 
Sloveniji. 
 
Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva tudi za izredno pomembno življenjsko delo. 
 

3. člen 
Steletova priznanja lahko prejmejo člani društva za pomembne dosežke, ki so sad izvirnih 
strokovnih, tehnoloških ter drugih prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi kulturne 
dediščine in naravnih vrednot v Republiki Sloveniji. 
 
Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi imetniki kulturnih spomenikov in območij kulturne 
krajine za izjemna prizadevanja pri vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kulturnih spomenikov 
in območij kulturne krajine, za sodelovanje pri njihovi celoviti prezentaciji ali drugi za 
posebne zasluge pri ohranjanju kulturne dediščine in naravnih vrednot na območju Republike 
Slovenije. 
 
Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi ustrezno izvedeni projekti obnove, prenove ali 
revitalizacije kulturne dediščine ali naravnih vrednot, ki so sad izvirnih strokovnih, 
tehnoloških ter drugih interdisciplinarnih prizadevanj sodelujočih strokovnjakov. 
 
 

4. člen 
Slovensko konservatorsko društvo vsako leto podeli eno Steletovo nagrado in največ tri 
Steletova priznanja. 
 
O podelitvi Steletove nagrade in Steletovih priznanj odloča izvršni odbor Slovenskega 
konservatorskega društva. 
 



5. člen 
Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva objavi javni razpis in poziv za prijavo  
kandidatov za Steletovo nagrado in Steletova priznanja najpozneje tri mesece pred podelitvijo. 
Rok za prijavo je 30 dni. Javni razpis mora vsebovati kriterije za izbiro. 
 

6. člen 
Kandidate za Steletovo nagrado in Steletova priznanja lahko predlagajo strokovne 
organizacije, ki opravljajo naloge varstva kulturne in naravne dediščine in člani Slovenskega 
konservatorskega društva. Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni. 
 

7. člen 
Strokovna komisija, ki jo imenuje izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva, 
obravnava in daje izvršnemu odboru strokovno mnenje o predlogih. Strokovno komisijo 
sestavljajo predsednik in šest članov. 
 

8. člen 
Izvršni odbor društva sprejema odločitve o nagrajencih na podlagi mnenja strokovne komisije. 
Sklep o podelitvi Steletove nagrade in Steletovih priznanj mora strokovna komisija pismeno 
utemeljiti. 
 
Član strokovne komisije ne more dobiti Steletove nagrade ali Steletovega priznanja. 
 
Višina denarne nagrade znaša (1) povprečno bruto plačo v Republiki Sloveniji. 
 

9. člen 
Steletovo nagrado predstavlja denarna nagrada, plaketa in diploma o podelitvi nagrade. 
 
Višino denarne nagrade določi izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva še pred 
objavo razpisa. 
 

10. člen 
Steletovo priznanje predstavljata plaketa in diploma o podelitvi priznanja. 
 

11. člen 
Obliko diplome in plakete za Steletovo nagrado in Steletova priznanja določi izvršni odbor 
Slovenskega konservatorskega društva. 
 

12. člen 
Steletovo nagrado in Steletova priznanja podeljuje Slovensko konservatorsko društvo v 
počastitev prvega slovenskega konservatorja dr. Franceta Steleta. 
 

13. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina Slovenskega konservatorskega 
društva. 
 
 
     Predsednik Slovenskega konservatorskega društva 
      Dr. Robert Peskar 


