
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Vz)trajnostna dediščina – osrednja tema 32. Dnevov evropske kulturne 

dediščine in 10. Tedna kulturne dediščine 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Ljubljana, 23. 9. 2022, v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova je potekalo slavnostno odprtje 

Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2022. Letošnji praznik kulturne 

dediščine je prav poseben, saj poleg osrednje teme (Vz)trajnostna dediščina zaznamujemo tudi 

evropsko leto mladih, 150. obletnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika ter 50. obletnico Konvencije o 

varovanju svetovne kulturne in naravne dediščine. Osrednji dogodek odprtja Dnevov evropske 

kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2022 je bilo odprtje razstave Vaš Plečnik, ki bo v 

Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova na ogled do konca oktobra. Trajnostna dediščina je slogan, 

ki je povezal petdeset sodelujočih držav, pri nas pa smo trajnosti dodali še predpono »vz« in s tem 

poudarili vztrajnost, ki je pri varovanju kulturne dediščine tako pomembna. 

Bogat program bo med 24. septembrom in 8. oktobrom 2022 potekal v številnih krajih po Sloveniji, v 

Porabju in na Tržaškem. Zvrstilo se bo 400 dogodkov, posvečenih kulturni in naravni dediščini ter 

dediščinskim skupnostim. 

Namen Dnevov evropske kulturne dediščine je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne in 

naravne dediščine in javnosti predstaviti idejo o skupni kulturni dediščini, o bogastvu in kulturni 

raznolikosti Evrope ter spodbujati k odzivanju na socialne, politične in ekonomske izzive. Dnevi 

evropske kulturne dediščine so najbolj prepoznavna akcija pod okriljem Sveta Evrope in Evropske unije 

na področju kulture. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije kot koordinator slovenskih 

prireditev povabi k sodelovanju institucije, društva, posameznike, ki s svojimi aktivnostmi prispevajo k 

varovanju in popularizaciji kulturne dediščine. V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine se v 

pestrem dogajanju poveže velika množica slovenskih mest, krajev in vasi. 

Uvodoma je potekalo novinarsko srečanje, na katerem nas je pozdravila gostiteljica ddr. Mateja Kos 

Zabel, v. d. direktorice Narodnega muzeja Slovenije. 

Za njo je Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ponosno predstavil 

številke, ki ta dogodek postavljajo na piedestal med sodelujočimi državami, saj sodeluje več kot 500 

organizacij, 20.000 otrok in mladih ter 1500 mentorjev. Prireditev privabi več kot 50.000 obiskovalcev. 

Zatem nas je nagovorila dr. Sonja Ifko, izredna profesorica na Fakulteti za arhitekturo Univerze v 

Ljubljani, ki je v sodelovanju z mentorsko skupino ICOMOS Slovenija vodila pripravo razstave Vaš 

Plečnik. V luči evropskega leta mladih so želeli predstaviti, kako danes generacije mladih – prihodnjih 

slovenskih arhitektov vidijo in doživljajo arhitekturno dediščino. Dr. Sonja Ifko je povedala, da so 

rezultate raziskovalnega dela študentov razdelili na štiri vsebinske sklope: Plečnik in jaz, Plečnik in 

študenti arhitekture danes, Tromostovje in Izbrana Plečnikova dela na Unescovem seznamu svetovne 

kulturne in naravne dediščine ter Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine. 

Plečnik in jaz – vizualni esej, s katerim so študentje izpostavili svoja srečanja s Plečnikom in ki so ga 

dopolnili s citati iz arhitektove korespondence predvsem z bratoma, kolegi in študenti. Zaključek pisem 

Vaš Plečnik je tudi naslov razstave.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plečnik in študenti arhitekture danes – povzema rezultate ankete, v kateri je sodelovalo 96 študentov 

Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani med 23. januarjem in aprilom 2022.  

Tromostovje – v raziskavi območja od srednjega veka do danes so predstavljene razvojne značilnosti 

prostora, ki je danes ključna identifikacijska točka prestolnice. Podrobneje so predstavljeni gradnja 

Tromostovja arhitekta Plečnika in posegi za njegovo ohranjanje od štiridesetih let 20. stoletja do leta 

2021, ko je bilo območje skupaj z drugimi Plečnikovimi posegi v mestnem središču vpisano na Unescov 

seznam svetovne dediščine.  

Izbrana Plečnikova dela na Unescovem seznamu svetovne kulturne in naravne dediščine ter Konvencija 

o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine – sklop opredeli glavne značilnosti procesa vpisa na 

seznam, predstavi vse komponente serijske nominacije ter povzame opredelitev izjemne univerzalne 

vrednosti, ki je bila osnova vpisa. Ob tem pa so predstavljene temeljne značilnosti konvencije, ki 

opredeljuje med ostalimi zavezujočimi določili za države podpisnice, kaj je svetovna dediščina in kako 

jo moramo varovati ter upravljati, da jo ohranjamo tudi za prihodnje rodove. 

Za predstavitev v okviru letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine so razstavo nadgradili še s 

sodelovanjem dijakov, da bi mladi skupaj razmišljali o odgovornem odnosu do planeta in vlogi kulturne 

dediščine pri tem. Slednja namreč ostaja kljub izjemnemu pomenu za dobrobit ljudi velikokrat 

spregledana in prepuščena uničenju. Arhitekt Plečnik pa je že pred več kot sto leti snoval rešitve, ki so 

še danes zgled trajnostnega pristopa v arhitekturi. 

Pod mentorskim vodstvom študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in profesorjev 

Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje ter Srednje gradbene šole in 

gimnazije Maribor so dijaki podrobneje spoznali arhitekta Plečnika in njegov ustvarjalni opus ter v 

okviru dveh tematskih delavnic pripravili izdelke, predstavljene na razstavi. V Mariboru so se 

osredotočili na vprašanja varovanja arhitektove zapuščine, v Celju pa na temo ponovne uporabe v 

arhitekturi. 

Na novinarskem srečanju je zbrane kot zadnja nagovorila Nataša Gorenc iz Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine, nacionalna koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine. Predstavila je koncept 

Dnevov in sam program, v katerem se je nabralo blizu 400 dogodkov, ki se bodo zvrstili v 170 krajih 

širom po Sloveniji, v Porabju in na Tržaškem. Povezovanje na lokalni, regionalni in državni ravni, 

medgeneracijsko sodelovanje, dostopnost vsebin, povezovanje strokovne in laične javnosti pri skupnih 

projektih, celovit pristop k dediščini, kroskurikularno umeščanje vsebin s področja kulturne dediščine, 

odprto učno okolje, povezovanje slovenskega kulturnega prostora onkraj meja države, aktualne teme 

… vse to so vodila, ki so slovenske Dneve  evropske kulturne dediščine privedla v četrto, Teden kulturne 

dediščine pa v drugo desetletje delovanja. Celoletne aktivnosti, ki se začnejo z našimi izobraževalnimi 

programi, nadaljujejo pa z zbiranjem in urejanjem prijav ter usklajevanjem programa, se bodo zaključile 

pozno jeseni z zaključnim srečanjem in pregledno razstavo ob 32. Dnevih evropske kulturne dediščine z 

naslovom Na krilih dediščine. Novost, ki smo jo uvedli lansko leto, je sodelovanje na natečaju Sveta 

Evrope Mladi ustvarjalci evropske dediščine, in s ponosom lahko povem, da smo imeli v obeh starostnih 

kategorijah zmagovalce, vrtovinsko podružnično šolo in dijaka Nika Škorjanca iz Gimnazije Slovenske 

Konjice. Dvaintrideset let neprekinjene dejavnosti Dnevov evropske kulturne dediščine, upoštevajoč 

statistiko, zaznamujeta neprestana rast števila dogodkov in sodelujočih ter prepoznavnost v širšem 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
evropskem prostoru. Zelo pomembno pa je tudi, da gojimo in negujemo pravo skupnost Dnevov 

evropske kulturne dediščine. 

Po novinarskem srečanju je ob 11. uri v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova sledilo 

slavnostno odprtje 32. Dnevov evropske kulturne dediščine in 10. Tedna kulturne dediščine. 

Cenjene obiskovalce je tudi na odprtju najprej pozdravila in nagovorila ddr. Mateja Kos Zabel, v. d. 

direktorice Narodnega muzeja Slovenije. Ob toplem sprejemu je izpostavila naslov (Vz)trajnostna 

dediščina, saj poudarja vztrajnost in trajnost, skriva v sebi obe temeljni konstanti sodobnega 

pojmovanja kulturne dediščine, njeno trajnost ter vztrajnost njenega preučevanja in ohranjanja. Ker 

imamo ljudje radi sisteme, delimo dediščino na nepremično, živo (ali nesnovno) in premično. O premični 

dediščini, ki jo hranijo, preučujejo in interpretirajo muzeji, pogosto rečemo, da je materializirani spomin 

človeštva. Vloga tega spomina pa ni le poznavanje določenih dogodkov, oseb ali načina življenja v 

preteklosti, ampak predvsem tisto, kar nam omogoča razumeti sedanjost in s tem vpliva tudi na našo 

prihodnost. 

Zatem je Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki že od 

vsega začetka koordinira Dneve evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine, poudaril, da 

je ohranjanje kulturne dediščine prav gotovo najboljši primer trajnostnega razvoja. Povedal je, da smo 

v Sloveniji evropskemu poimenovanju teme letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine namenoma 

dodali dve črki, da bi posebej poudarili vztrajnost, kot tisto označbo, ki je dediščini tako kot trajnost 

imanentna. Hudolin je poudaril, da nam razstava in vsa dogajanja, s katerimi zaznamujemo Plečnikovo 

leto, govorijo o tem, da je dediščina naša prihodnost. Ob evropskem letu mladih, 150. obletnici rojstva 

arhitekta Jožeta Plečnika in ob temi (Vz)trajnostna dediščina se osredotočamo na odnos današnjih 

generacij do arhitektove zapuščine ter na njihovo dojemanje prostora in časa, v katerega so postavljena 

njegova dela. Mladi zelo dobro razumejo to, kar je rekel Plečnik: »Ne gre za ustvarjanje novega, gre za 

to, da stvari na novo prikažemo.« 

Hudolin verjame, da je vredno, da skupaj vztrajamo na poti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

ter s tem pomagamo razumeti in spoštovati sebe in druge. Svoj govor je zaključil s pozivom, naj 

(vz)trajamo še naprej. 

Na dogodku so sodelovali tudi mladi, ki so pomagali pri pripravi razstave. Študentka arhitekture je tako 

poudarila, da je ob raziskovanju spoznala Plečnika ne samo kot velikega arhitekta, ampak tudi po 

intimni plati, saj je imela priložnost prebirati njegovo osebno korespondenco. 

Slavnostna gostja odprtja je bila dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo. Poudarila je pomen zavedanja, 

da se pomen kulturne dediščine spreminja, tudi Plečnikove ideje danes gledamo drugače, kot so jih 

pred desetletji, pomemben je trajnostni pogled na kulturno dediščino. Dejala je, da kulturna dediščina 

v sebi nosi univerzalne vrednote, to pa je tisto, zaradi česar je za nas tako pomembna, in kot tako jo 

moramo ohraniti za prihajajoče generacije. Ni pa to samo pogled v preteklost, dediščino moramo z 

digitalizacijo v širšem kontekstu pripraviti tudi za prihodnost. Ravno tu vidi ministrica možnost za razvoj 

in prihodnost, saj je kulturna dediščina tista, ki odpira nova vprašanja, hkrati pa je gradnik naše 

identitete. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
POVEZAVA NA PROGRAM PRIREDITEV  

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/u592/dekd_in_tkd_2022_program_dogodkov_in_deja

vnosti_0.pdf 

 

Informacije: 

Dnevi evropske kulturne dediščine: www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd 

Facebook: www.facebook.com/dnevievropskekulturnedediscine/ 

Portal Sveta Evrope: www.europeanheritagedays.com 

Kontakt: Nataša Gorenc, koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine, 051 273 305; Milena 

Antonić, koordinatorka Tedna kulturne dediščine, 041 365 984 

 

 

 


