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Svetovna dediščina 20. stoletja:
izzivi in izkušnje pri upravljanju in presoji
vplivov posegov na arhitekturno dediščino
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Jože Plečnik je s svojim obširnim opusom pomembno zaznamoval arhitekturno 
podobo Slovenije in Evrope. Zaradi svojega celostnega pristopa k oblikovanju 
stavb in javnih prostorov je postal pomemben vzor in navdih za sodobno arhitek-
turno produkcijo po vsem svetu. Vpis izbranih Plečnikovih del v Ljubljani na 
Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine je visoko mednarodno 
priznanje za varovanje in vrednotenje arhitekturne dediščine, pomembne za 
človeštvo, obenem pa zaveza za njeno še skrbnejše varovanje in vključevanje v 
življenje skupnosti. Vlada Republike Slovenije je leto 2022 razglasila za Plečni-
kovo leto, zato so življenju in delu arhitekta posvečena raznolika dogajanja, ki jih 
pripravljajo strokovne institucije, lokalne skupnosti in združenja po vsej državi.
 
Obletnico rojstva Jožeta Plečnika obeležujemo skupaj z organizacijo UNESCO, 
ki že od leta 1956 sodeluje pri obeleževanju zgodovinskih dogodkov in 
obletnic rojstva uglednih ustvarjalcev ter s tem krepi njihovo prepoznavnost in 
pomen na globalni ravni. Prav vrednotenje, ohranjanje in upravljanje svetovne 
dediščine 20. stoletja je pomembna tema za vse deležnike s področja varstva 
dediščine. V organizaciji Ministrstva za kulturo RS in v sodelovanju z dediščin-
skimi organizacijami bo v Ljubljani 20. oktobra 2022 potekal mednarodni 
simpozij o arhitekturni dediščini 20. stoletja, ki je vpisana na seznam svetovne 
dediščine. Posvečen bo izzivom in izkušnjam pri upravljanju in presoji vplivov 
posegov na dediščino v kontekstu Konvencije o varstvu svetovne kulturne in 
naravne dediščine. Svoje izkušnje nam bodo predstavili strokovnjaki Centra za 
svetovno dediščino (World Heritage Centre) in Unescovih posvetovalnih teles 
Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja (International Council 
on Monuments and Sites – ICOMOS) in Mednarodni center za študij varstva in 
restavriranja kulturnih dobrin (International Centre for the Study of the 

Preservation and Restoration of Cultural Property – ICCROM) ter strokovnjaki 
iz evropskih držav, specialisti za arhitekturo in dediščino 20. stoletja.

Simpozij bo tematsko razdeljen v dva sklopa. V prvem delu bodo predavatelji 
predstavili arhitekturno dediščino 20. stoletja s seznama svetovne dediščine, 
stanje ohranjenosti in izzive pri njenem varovanju ter mehanizme na podlagi 
konvencije o svetovni dediščini, vključno z vrednotenjem novih predlogov in 
razmislekom o novih spomeniških območjih 20. stoletja. Izhodišča in meto-
dologija za pripravo presoj vplivov na dediščino v kontekstu svetovne dedišči-
ne temeljijo na nedavno izdanem priročniku, ki so ga skupaj pripravili 
ICCROM, ICOMOS in IUCN ter bo predstavljen na dogodku. V drugem delu 
simpozija bo sledila izmenjava praks in izkušenj pri uveljavljanju presoj na 
primerih iz Italije, Nizozemske, Švice in drugih držav. Strokovnjaki bodo 
spregovorili o uporabi mehanizma presoje pri strateškem razmisleku o 
prostorskem razvoju, usmerjanju sodobnih posegov v spomeniška območja 
ali njihovo neposredno okolico in pri odločanju o arhitekturnih projektih.

Dogodek je namenjen strokovni javnosti in slovenskim deležnikom s 
področja varstva dediščine, arhitekture, prostorskega načrtovanja in razvo-
ja – predvsem zaradi potrebe po celovitem upravljanju spomeniškega 
območja Plečnikove Ljubljane in strokovnih vprašanj, povezanih z varova-
njem dediščine, arhitekture in grajenega okolja ter odnosom družbe do 
dediščine 20. stoletja. Z njim Ministrstvo za kulturo skupaj s partnerji 
izkazuje svojo zavezanost ciljem konvencije o svetovni dediščini in aktivnos-
tim za njeno implementacijo.  

Simpozij bo potekal v Mestnem muzeju Ljubljana, omogočen bo tudi 
videoprenos v živo po kanalih na družbenih omrežjih YouTube in Facebook 
Muzeja in galerij mesta Ljubljane. K spremljanju se bodo pridružili strokovnja-
ki iz evropskih držav, s katerimi Ministrstvo za kulturo RS in partnerji sodeluje-
jo pri skupnih vprašanjih varovanja in upravljanja dediščine 20. stoletja. 

V letu 2022 mineva 150 let od rojstva arhitekta Jožeta Plečnika 
(Ljubljana, 23. januar 1872 – Ljubljana, 7. januar 1957) in 50 let od 
sprejema Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine. 



Število obiskovalcev na dogodku v živo je omejeno, 
zato so obvezne prijave do 14. 10. 2022 na 
prijava@mgml.si.

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.
Natančen program dogodka sledi v kratkem.
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