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Datum:  29. 10. 2019 

   
 
 
Zadeva:  Vabilo na posvet ICOMOS in svetovna dediščina v Sloveniji 

 
 
Termin posveta:  torek, 3. decembra 2019 ob 12h  
Kraj dogodka:       Vurnikova predavalnica, UL Fakulteta za arhitekturo, Zoisova c. 12, Ljubljana  
 
 
Spoštovani,  
 
ICOMOS je konzultant UNESCA na področju svetovne kulturne dediščine. Da bi poglobili sodelovanje 
združenja ICOMOS Slovenija z vsemi, ki se s tematiko ukvarjate v Sloveniji, predvsem pa z že vpisanimi 
in nominiranimi območji oziroma njihovimi upravljavci ter pripravljavci nominacij organiziramo v torek, 
3 decembra 2019 krajše delovno srečanje. 
 
Posvet organiziramo, ker želimo, da bi s svojim strokovnim delom lahko več in bolje prispevali k razvoju 
območij svetovne dediščine v Sloveniji. Predvsem želimo slišati mnenja, kje naj bo ICOMOS Slovenija 
bolj aktiven in kateri so problemi, ki jih lahko pomagamo reševati. Hkrati pa bi tudi sami radi predstavili 
izhodišča za katera smatramo, da so potrebna za naše bolj plodno sodelovanje. 
 
 Posvet bo zasnovan kot delovno srečanje, kjer bi radi dali besedo predvsem vsem vabljenim. 
 
Okvirni program: 
 12.00 
1. Uvodne predstavitve:  

dr. Sonja Ifko, predsednica ICOMOS Slovenija 
ga. Marjutka Hafner, direktorica Urada za UNESCO 
ga. Špela Spanžel, Nacionalna stična točka za svetovno kulturno dediščino v Sloveniji, Direktorat 
za kulturno dediščino, MK 
ga. Suzana Zupanc Hrastar, Nacionalna stična točka za svetovno naravno dediščino v Sloveniji, 
MOP 
dr. Tanja Roženberger, direktorica, Slovenski etnografski muzej, Koordinator varstva nesnovne 
dediščine 
g. Janez Kromar, direktor ZVKDS 

13.00 
2. Izkušnje upravljavcev svetovne dediščine v Sloveniji: 

Predstavitve vseh upravljavcev, ki bi želeli na kratko povzeti svoje izkušnje kot osnovo za razpravo 
/predvidena dolžina: 7-10 min območje/ + razprava.  



 

 

14.00 
Slovenske nominacije za seznam svetovne dediščine – proces in izzivi: Predstavitve vseh 
pripravljavcev nominacij, ki bi želeli na kratko povzeti svoje izkušnje kot osnovo za razpravo 
/predvidena dolžina: 7-10 min območje/ + razprava.  

14.30 
3. Razprava/okrogla miza: Vloga in strokovno delovanje ICOMOS Slovenija 

15.15 
4. Zaključki srečanja:  Najpomembnejši izzivi in ključne prihodnje aktivnosti 
 
 
Prosimo vas, da nam do 15. novembra 2019 na e-poštni naslov info@icomos.si potrdite vaše 
sodelovanje, oziroma predlagate koga drugega iz vaše organizacije, ki se bo udeležil srečanja. 
 
 
       
        dr. Sonja Ifko  
        predsednica ICOMOS Slovenija  
 
 
 
 
 
 
Vabljeni:  
• ga. Marjutka Hafner, direktorica Urada za UNESCO 
• ga. Špela Spanžel, Nacionalna stična točka za svetovno kulturno dediščino v Sloveniji, MK 
• ga. Suzana Zupanc Hrastar, Nacionalna stična točka za svetovno naravno dediščino v Sloveniji 

MOP 
• dr. Tanja Roženberger, direktorica, Slovenski etnografski muzej, Koordinator varstva nesnovne 

dediščine 
• g. Janez Kromar, direktor, ZVKDS 
 
Predstavniki upravljavcev:  
• Dediščina živega srebra. Almàden in Idrija - g. Tomaž Vencelj, ga. Martina Pišlar, ga. Ivana 

Leskovec, ga. Tatjana Dizdarević  
• Park Škocjanske Jame - ga. Rosana Cerkvenik, g. Stojan Ščuka 
• Prazgodovinska kolišča – Krajinski park Ljubljansko Barje: g. Dejan Veranič, g.  Janez Kastelic  
• Starodavni in prvinski bukovi gozdov Karpatov in drugih regij Evrope - ga. Katarina Groznik, MOP, 

ga. Katja Konečnik, Zavod za gozdove Slovenije, vodja območne enote Kočevje 
 

Predstavniki pripravljavcev nominacij in kandidati za pripravo nominacij: 
• Matični Kras -  ga. Rosana Cerkvenik, Park Škocjanske jame 
• Bolnišnica Franja - ga. Ivana Leskovec  
• Fužinske planine v Bohinju 
• Brezčasna, humanistična arhitektura Jožeta Plečnika - g. Tomaž Štoka, MAO 
• Pot miru od Alp do Jadrana – Dediščina prve svetovne vojne - ga. Petra Svoljšak, SAZU 
• Goriška Brda - Tina Novak Samec, Zavod za turizem, kulturo in mladino Brda 
 
Člani ICOMOS Slovenija 
 
  


