PRAVILNIK o delovanju Delovne skupine (DS) Koordinatorja varstva
nesnovne kulturne dediščine (Koordinator)
1. člen
(predmet pravilnika)
Predmet tega pravilnika so sestava, način delovanja in cilji DS Koordinatorja,
posvetovalnega telesa Koordinatorja, ki strokovno vrednoti pobude za vpis v
Register nesnovne kulturne dediščine in za razglasitve nesnovne kulturne
dediščine posebnega pomena. Ustanovitev DS ni obvezna po določbah Zakona o
varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1).
2. člen
(sestava skupine)
Člane DS poleg predstavnikov Koordinatorja sestavljajo tudi strokovnjaki in
predstavniki ustanov, ki delujejo na področju nesnovne kulturne dediščine.
Koordinator sestavi DS tako, da člani pokrivajo celotno ozemlje RS in vse zvrsti
nesnovne kulturne dediščine. Mandat članov DS praviloma traja 5 let, po potrebi
pa lahko Koordinator po lastni presoji člane menja oziroma nadomešča tudi prej.
3. člen
(način delovanja)
DS se na vabilo Koordinatorja, ki pripravi gradivo za sejo, sestaja trikrat letno.
Med sejami lahko poteka tudi usklajevanje po elektronski pošti, katerega
rezultati imajo enako težo kot sklepi sej DS. Koordinator vodi sejo in skrbi za
zapisnik. Prispele pobude člani DS vrednotijo na osnovi veljavnih zakonov,
pravilnikov in meril. Glasovanje je veljavno, če je prisotna vsaj polovica članov
DS. Če ni možna soglasna podpora sklepov, odloča o tem glasovanje prisotnih
članov. O sklepih odloča večina glasov prisotnih članov DS. Če je potrebno, lahko
DS pobudnika prosi za dopolnitev.
4. člen
(cilji in naloge DS)
Pobude, ki jih DS Koordinatorja potrdi kot primerne za vpis v Register,

Koordinator predlaga Direktoratu za kulturno dediščino za vpis v Register. DS
Koordinatorja obravnava in potrjuje tudi pobude za razglasitev nesnovne
kulturne dediščine posebnega pomena. Ministrstvu za kulturo lahko podaja
strokovno mnenje v zvezi s pobudami za vpis na Unescova seznama in v register
dobrih praks.
5. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejmejo člani DS Koordinatorja. Objavljen bo
na spletni strani Koordinatorja (http://www.nesnovnadediscina.si/sl/delovnaskupina-koordinatorja).
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