
Spoštovani direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine, g. Jernej Hudolin,           

spoštovani župani,                                                                                                               

predvsem pa spoštovane ustvarjalke in ustvarjalci Dnevov evropske kulturne 

dediščine in Tedna kulturne dediščine,                                                                                                                     

lepo vas pozdravljam v imenu Ministrstva za kulturo. 

Zbrani smo v Narodnem domu, ki je bil postavljen za to, da so Slovenci v njem 

prepevali, se srečevali, gledali gledališke predstave in razstave, celo plesali. Zdaj v 

njem domuje Narodna galerija, ki letos proslavlja sto let svojega obstoja; sijoče 

obnovljena ima široko odprta vrata in je streha za vse – za umetnine, njihove 

skrbnike in raziskovalce ter za znanja, lepote in navdiha željne obiskovalce, med 

njimi še posebej mlade. Je dejansko kraj, kjer preteklost vsak dan srečuje prihodnost.  

Zato je primerno, da se v naši največji galeriji skupaj zavedamo, da je kulturna 

dediščina tisto, kar nas povezuje in odraža našo identiteto, naše skupne vrednote in 

spomine. Brez našega jezika, kulturne krajine, naselij, kozolcev, gradov, brez naših 

šeg in navad nas ne bi bilo.  

Hvaležni smo vsem društvom, zavodom in občinam, ki so v okviru  Dnevov in Tedna  

sodelovali pri oživljanju in ohranjanju snovne in nesnovne kulturne dediščine s 

svojimi prireditvami po vsej Sloveniji in v zamejstvu.  

Med sodelujočimi izjemno pohvalo zaslužijo prostovoljci, organizirani v društvih, kar 

90 jih je sodelovalo letos. In 150 vzgojno-izobraževalnih zavodov, kjer mladi skupaj z 

marljivimi mentorji poustvarjajo in znova obujajo poglavja dediščine, bogatijo sebe, 

svoje bližnje in spomin na male in velike izume ter umetnine predhodnikov. Še prav 

posebno pohvalo pa zaslužijo tisti, ki se Dnevom in Tednu pridružujejo vsako leto - 

nekateri med njimi v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine neprekinjeno 

delujejo že več kot deset let. 

Srečali smo se, da se vam zahvalimo za ves vloženi trud, znanje in energijo, da 

pregledamo dosežke in izmenjamo izkušnje. In da se pripravimo, da bomo v 

naslednjem letu znova skupaj - še bolj aktivni, z novimi in zanimivimi dogodki ter 

projekti in spet dobre volje.  

Z regijskimi srečanji in sodelovanjem so se med vami stkale mreže, ki zagotavljajo, 

da bodo Dnevi in Teden uspešni tudi v bodoče. V evropskem letu kulturne dediščine 

smo s 450 prireditvami presegli vse dosedanje rekorde. Naša majhna država je 

velika s svojo kulturo in dediščino. Za to gre hvala tudi vam - vsakemu posebej in 

vsem skupaj. Vi ste najboljša reprezentanca slovenske prihodnosti. 



 


