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Teme predavanja:

• Predstavitev organizacije ICOMOS
• ICOMOS načela / doktrina varstva kulturne dediščine
• Pomen razvojno usmerjenaga varstva dediščine
• ICOMOS in IFLA
• ICOMOS Slovenija
• ICOMOS Slovenija in DKAS



Predstavitev organizacije

International Committee on Monuments and Sites
Mednarodno združenje za spomenike in spomeniška območja

- Ustanovljen 1965 v Parizu, kjer je sedež našega mednarodnega sekretariata, da bi združeval 
strokvnjake s področja varovanja kulturnih spomenikov in območij

- Organizacija trenutno združuje preko 10.500 individualnih članov iz 151 držav, ima 107 
nacionalnih odborov in preko 270 institicuonalnih članov

- ICOMOS je glavni konzultant organizacije UNESCO za evalvacije nominacij kulturne dediščine
za vpis na seznam svetovne dediščine

- Ima 28 mednarodnih znanstvenih odborov, ki združujejo strokovnjake posameznih področij, 
ki se ukvarjajo podrobneje s specifičnimi temami vezanimi na ohranjanje dediščine in 
pripravljajo mednarodne dokumente/listine, vezane varstvo kulturne dediščine.





Predstavitev organizacije ICOMOS
Kontekst nastanka: 
razmere v Evropi po 2. svetovni vojni



ICOMOS načela/doktrina varstva kulturne dediščine 
Beneška listina – Mednarodna listina o ohranjanju in obnovi spomenikov in   
spomeniških območij je temeljni dokument organizacije, na osnovi katerega gradi svoja
načela oziroma doktrino varstva dediščine
Beneška listina (1964) je nastala, da bi vzpostavila mednarodne standarde za varovanje 
najpomembnejših spomenikov, ki so bili predvsem v Evropi  zaradi povojne obnove in razvoja 
marsikje ogoroženi. Med ostalimi predeli naslednja ključna izhodišča:
- spomeniki* niso le posamezne arhitekture, ampak izpostavi pomen njihovega prostora in 

konteksta nastanka, poudari pomen manj pomembnih stavb in območij, ki so ključna za 
celovito razumevanje preteklosti;

- nujnost interdisciplinarnega sodelovanja;
- vzdrževanje spomenikov in njihovega avtentičnega okolja je temelj varstva;
- obvezno je jasno razločevanje obstoječega/historičnega in novih posegov;
- vsi posegi morajo temeljiti na natančni analizi in ovrednotenju obstoječega;
- pomembno je ohranjanjati  kontinuirano in primerno rabo spomenikov.

Termin dediščina se uveljavi kasneje v 70ih na osnovi Amsterdamske deklaracije in Granadske konvencije



ICOMOS načela/doktrina varstva kulturne dediščine 
Do danes je nastalo :
- 18 listin, ki pokrivajo različna področja, vse temeljijo na Beneški listini
- 17 deklaracij in resolucij glede različnih aktualnih tem, mnoge med njimi v sodelovanju z UNESCO 

Centrom za svetovno dediščino

Razvojna usmerjenost:
Že leta 1972 je ICOMOS sprejel Resolutions of the Symposium on the introduction of 
contemporary architecture into ancient groups of buildings, ki poudarja:

- da je za dediščinska območja razvojno nujno vključevanje sodobne arhitekture
- da morajo biti novogradnje prilagojene v merilu in svoji pojavnosti obstoječemu, 
- nikakor pa ne smejo postati njihove kopije, saj to zmanjšuje vrednost historičnim stavbam in 

avtentičnosti prostorskih celot. 

To je žal še vedno velikokrat neustrezno razumljeno, in se dogaja vse preveč neutemeljenih 
rekonstrukcij - kopiranja historičnega predvsem v oblikovnem smislu namesto, da  bi se strmelo k 
rešitvam, ki bi avtentične, historične strukture skrbno varovale in izpostavljale njihov pomen 
z novimi, sodobno oblikovanim intervencijam. 



Načela razvojnega varstva in kulturne krajine
Izhodišče: 
skrb za ohranjanje dediščine in kvalitete življenja v historičnih mestih. 

Ključni dokumenti:
Mednarodna listina o ohranjanju zgodovinskih mest in urbanih območij
/Washinghtonska listina/ (1987)

Valletska načela o ohranjanju in upravljanju zgodovinskih mest, krajev in urbanih območij (2011)
Firenška dekaracija o dediščini in krajini kot vredotah človeštva (2014)

Izpostavljajo, da mora biti varovanje zgodovinskih mest in urbanih območij:
- neločljiv del skladne politike ekonomskega in družbenega razvoja,
- del urbanističnega in regionalnega planiranja na vseh nivojih,
- ohranjanje je temeljni aspekt trajnostnega razvoja,
- enakovredno je potrebno upoštevati materialne in nesnovne manifestacije dediščine,
- nujnost izdelave ustreznih konservatorskih načrtov in načrtov upravljanja,
- vključevanje stanovalcev in uporabnikov v načrtovanje in upravljanje.



Projekti revitalizacij in celovitega varovanja 
dediščine žal velikokrat ne upoštevajo 
temeljnih izhodišče doktrine razvojnega varstva.

Nov priročnik, 
ki ga je ICOMOS pripravil za Svet Evrope:

Uresničevanje 
razvojnega varstva v praksi



ICOMOS in IFLA
Sodelovanje organizacij in skupni dokumenti

V okviru organizacije ICOMOS pokriva teme s področja varovanja krajine predvsem Mednarodni 
znanstveni odbor za kulturno krajino  - International Committee on Cultural Landscapes s kratico 
ISCCL, ki je skupni odbor organizacij ICOMOS in IFLA.

ICOMOS sodeluje z IFLA  od priprave prvega skupnega dokumenta:
Mednarodna listina o ohranjanju zgodovinskih vrtov, sprejeti  leta 1981.
Leta 1982 so jo priključili Beneški listini kot dodatek, ki pokriva zgodovinske vrtove. 

Listina opredeli, da se izraz »zgodovinski vrt« enakovredno nanaša na male vrtove in velike 
parke, ne glede na njihovo »krajinsko« ali formalno oblikovanost.

Leta 2014 je bila sprejeta Firenška dekaracija o dediščini in krajini kot vredotah človeštva
The Florence Declaration on Heritage and Landscape as Human Value.

http://landscapes.icomos.org/


ICOMOS in IFLA

Sodelovanje organizacij in skupni dokumenti

Leta 2017 sta bila na Generalni skupščini potrjena dva skupna dokumenta ICOMOS-IFLA: 

ICOMOS-IFLA Document on Historic Public Parks
ICOMOS-IFLA Principles concerning rural landscape as heritage

Skupaj vsebinsko zaokrožata pomembno področje ohranjanja kulturnih krajin in njihovih elementov, 
opredeljujeta njihove vrednote ter podajata ključna izhodišča za njihovo raziskovanje, varstvo ter 
upravljanje, kot ključnih parametrov prihodnjega trajnostno usmerjenega razvoja.

Priprava obeh je vzpodbudila razprave o povezovanju varovanja kulturne dediščine in naravnih vrednot v 
celostne sisteme varovanja, saj se prav na področju varovanja kulturnih krajin, tako urbanih kot ruralnih, 
nujnost in logičnost takega pristopa še bolj izpostavi. 



ICOMOS Slovenija

Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja
Sloveniana International Committee for Monuments and Sites

47 članov društva
- sodelujemo v mednarodnih znanstvenih odborih združenja: ICLAFI, CIAV, ISCMP, ICUCH, 20C, 
ISCARSAH

- do 1991: članstvo v nacionalnem odboru ICOMOS Yugoslavija, zadnja predsednica ICOMOS/YU  je bila 
slovenska arheologinja dr. Iva Mikl Curk 
- 1993: samostojni nacionalni odbor ICOMOS Slovenija je bil vključen v ICOMOS International
- 1999, 10. februar: ustanovna skupščina Združenja za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij s 
sprejetjem statuta ICOMOS/SI v Ljubljani 
- 2017: ICOMOS Slovenija na podlagi aktivnega delovanja pridobi status društva v javnem interesu na 
področju kulture in s tem možnost sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo.

ICOMOS Slovenija





Aktivnosti ICOMOS Slovenija

Glavne aktivnosti:

- Prevodi mednarodnih listin ICOMOS in izdaja v zbirki: Doktrina konservatorstva

- Izdajanje monografij v seriji: Znanstvene monografije ICOMOS Slovenije

- Aktvnosti na področju Svetovne kulturne dediščine v Sloveniji

- Obeleževanje 18. aprila Mednarodnega dneva spomenikov in spomeniških območij

- Organiziranje izobraževnj na področju kulturne dediščine

/Mednarodni simpoziji na temo Pravnega varstva kulturne dediščine na Bledu, vezani na

akutalno problematiko, naslednji bo 2021/



Prevodi mednarodnih listin ICOMOS in izdaja v zbirki: Doktrina konservatorstva



Izdajanje monografij v zbirki Znanstvene monografije ICOMOS Slovenije



Aktivnosti na področju svetovne kulturne dediščine v Sloveniji



Organiziranje izobraževanj na področju kulturne dediščine



Obeleževanje 18. aprila

Mednarodnega dneva spomenikov in spomeniških območij

Ob praznovanju Mednarodnega dneva spomenikov in 
spomeniških območij vas Združenje ICOMOS Slovenija 
vabi na posvet, kjer bomo predstavili izzive, priložnosti in 
uspešne projekte trajnostnega ter razvojno usmerjenega 
varovanja podeželja.

#praznujemodediščino2019

torek 16. april 2019 ob 10.00
Fakulteta za arhitekturo

Zoisova 12, Ljubljana

posvet - 16. april 2019, 10.00 - 13.30
Fakulteta za arhitekturo

 Univerza v Ljubljani 
Zoisova 12, Ljubljana

 www.icomos.si

 18. april  2019
 Mednarodni dan spomenikov 
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Združenje ICOMOS Slovenija
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ICOMOS Slovenija in DKAS

Priložnosti za sodelovanje:

- povezovanje za ohranjanje dediščine in kulturnih krajin : skupne akcije in podpora aktivnosti

- prevod in objava listin
ICOMOS-IFLA Document on Historic Public Parks  
ICOMOS-IFLA Principles concerning rural landscape as heritage

- uveljavljane načel, objavljenih v European Quality Principles for EU-funded Interventions
with Potential Impact upon Cultural Heritage v vseh projektih ne le tistih, ki jih financira ES.


