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Obhodi kurentov

Obhodi kurentov spadajo med 
vidnejše tradicionalne pustne šege 

v Sloveniji. Kurent je najbolj 
množičen, tradicionalen in prepoznaven 

pustni lik, ki po ljudskem verovanju odganja 
vse slabo in prinaša srečo ter zadovoljstvo, je 
tudi eden od simbolov slovenske identitete, na 

ptujskem kurentovanju pa je mogoče videti tudi več 
tisoč kurentov pri izvajanju njihovega obredja.

Zavod za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj, E: info@ptuj.info, 
zveza.kurentov@gmail.com, W: www.ptuj.info, www.kurentovanje.net  

5.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, E: info@pasijon.si, W: http://www.pasijon.si/, 
https://www.facebook.com/skofjeloskipasijon/ 

Škofjeloški pasjon

Škofjeloški pasijon je spokorniška pasijonska 
procesija. Je najstarejše ohranjeno dramsko 

besedilo v slovenskem jeziku, ki ga je leta 1721 
v Kapucinskem samostanu Škofja Loka 

napisal pater Romuald Marušič. Na 
vsakih šest let ga v 

postno-velikonočnem času po 
ulicah in trgih starega mestnega 

jedra Škofje Loke uprizarja 
več kot tisoč 
prostovoljcev.

1.

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača, T: +386 (0)5 70 82 100, 
E: psj@psj.gov.si, W: www.park-skocjanske-jame.si  

Škocjanske jame

Škocjanske jame so bile na Seznam svetovne 
dediščine vpisane leta 1986. Ponašajo se z 
enim od največjih podzemnih kanjonov na 
svetu, ki so ga raziskali že v 19. stoletju. 

Jamski sistem in udornice okrog jam 
so bivališče številnim rastlinskim in 
živalskim vrstam. Pomen širšega 

območja Škocjanskih jam se 
kaže tudi v bogatih 

arheoloških najdbah.
 

8.

Kleklanje čipk 
v Sloveniji

Klekljanje je veščina ročnega 
izdelovanja čipk s sukanjem in 

križanjem niti, navitih na stružene lesene 
palčke, kleklje. Z njimi se sledi narisanemu 

vzorcu, pritrjenemu na valjasto blazino, 
vstavljeno v jerbas ali podstavek. Sodobna čipka 

je prestopila tradicionalno rabo, postala je navdih za 
ustvarjanje v modi, umetnosti in kulinariki. Klekljanje 

čipk v Sloveniji je bilo leta 2018 vpisano na Unescov 
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine 

človeštva.

Čipkarska šola Idrija, Kosovelova Street 21, 5280 Idrija, T: +386 (0) 537 34 570, 
E: info@cipkarskasola.si   

Čipkarska šola Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki, T: +386 (0)4 500 20 00, 
W: www.cipkarskasola.os-zelezniki.si

Čipkarska šola Žiri, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri, T: +386 (0)4 505 08 11, E: osziri@osziri.si 

9.7 .

Zavod za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj, E: info@ptuj.info, zveza.kurentov@gmail.com, W: 
www.ptuj.info, www.kurentovanje.net

Umetnost suhozidne gradnje, 
znanje in tehnike

Suhozidna gradnja je veščina zidanja brez uporabe 
veziva, pri kateri z odbiranjem razpoložljivega 

krajevnega kamna, pridobljenega s čiščenjem in 
urejanjem zemljišč, ter ob razumevanju 

skladnje nastajajo različni tipi trdnih 
kamnitih objektov. To tehniko gradnje 

poznajo že od prazgodovine 
predvsem na Krasu in v Istri, v 

preteklosti tudi drugje v 
Sloveniji.

11.

Biosferno 
območje Kras 

in porečje Reke

Biosferno območje se 
razprostira od Snežnika do 

Škocjanskih jam in divaškega 
Krasa. Upravl javci, deležniki in 

prostovol jci s svojo vizi jo udejanjanja 
programa MAB stremimo k temu, da 

smo vsi, ki tu živimo in delamo, ponosni 
na svoj varni dom, da ohranjamo biotsko 

pestrost, iz jemno naravo in kulturo, 
spoštujemo reko Reko in dediščino prednikov 

ter gradimo odgovorno skupnost, ki skrbi za svoje 
okol je, trajnostno bivanje, krajevno izroči lo in 
omogoča mladim, da ustvarjajo prostor, ki mu 

pripadajo. 

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača, T: +386 (0)5 70 82 100, 
E: psj@psj.gov.si, W: www.park-skocjanske-jame.si 

12.

Javni zavod Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda, T: +386 (0) 3 800 71 00
E: kozjanski-park@kp.gov.si, W: https://kozjanski-park.si/

Biosferno območje 
Kozjansko in Obsotelje

Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje zajema 
pokrajini med Savo, Savinjo in Sotlo. Raznovrst-
nost in pestrost območja se kažeta v geološki 

strukturi, geomorfoloških značilnostih ter 
številnih rastlinskih in živalskih vrstah. 
Najnižja točka so Jovsi (142 m n. v.), 

mokrotni travniki ob Sotli, najvišja 
pa Veliki Javornik na Bohorju 

(1023 m n. v.).

13.

Biosferno 
območje Mura

Biosferno območje obsega 
največje ohranjeno poplavno 

območje v Sloveniji. Preplet naravnih 
danosti in tisočletij človeških aktivnosti je 

oblikoval izjemno obrečno krajino z omrežjem 
rečnih in obrečnih habitatov, poplavnih gozdov in 
mozaikom vlažnih travnikov, polj in vasi ob robu 

poplavnega območja.

Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50, Fax: 02 577 67 52, E: obcina@velika-polana.si 

W: https://www.velika-polana.si 
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

T: +386 (02) 333 13 70, E: zrsvn.oemb@zrsvn.si, W: https://www.zrsvn.si 

14.

Karavanke/Karawanken UNESCO Globalni Geopark – Karavanke/Karawanken UNESCO Global 
Geopark, T: 0043 4238 82 3915, E: office@geopark-karawanken.at, W: www.geopark.si

UNESCO Globalni geopark 
Karavanke - Karawanken

Čezmejni Karavanke/Karawanken UNESCO 
Globalni Geopark se razprostira med dvema 

dvatisočakoma, Peco in Košuto, na 
območju, velikem 1067 km2. Izjemna 
geološka zgradba je bila osnova za 

razvoj rudarstva, železarstva in 
premogovništva, bogata kulturna 
in naravna dediščina pa danes 

ponujata številne možnosti 
za aktivno preživljanje 

prostega časa.
 

10.

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, T: +386 (0)4 578 02 00
E: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si, W: https://www.tnp.si/sl/spoznajte/ 

Biosferno območje Julijske Alpe
Alpe so mogočna gorska veriga, Slovenci pa spadamo 

med narode z alpsko identiteto. Na skrajnem 
jugovzhodnem delu alpskega loka je Triglavski 

narodni park, eno izmed naših največjih bogastev. 
Neokrnjena narava se spaja z dolgoletno 
prisotnostjo človeka v dolinah in planinah, 

kar je naravni svet preoblikovalo v 
značilno kulturno krajino. Območje 
Julijskih Alp je tako posebno, da je 

bilo leta 2003 vključeno v 
program UNESCO MAB kot 
prvo biosferno območje v 

Sloveniji. 

15.

Idrija UNESCO 
Globalni Geopark

Idrija UNESCO Globalni Geopark 
obsega območje Občine Idrija v 

zahodnem delu Slovenije. Mesto Idrija je 
znano po rudniku živega srebra, idrijski čipki 
in idrijskih žlikrofih. Slikovito podeželje pa s 

tamkajšnjimi ponudniki zagotavlja pristno doživetje 
naravne in kulturne dediščine območja. 

  

Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija, E: tic@visit-idrija.si, 
W: www.geopark-idrija.si, www.visit-idrija.si  

Škocjanske jame

Škocjanske jame so b i le  
vpisane na seznam medn-

arodno pomembnih mokr išč 
le ta 1999 kot  eno od prv ih krašk ih 

podzemnih mokr išč.  Po obi ln ih 
dežev j ih  se lahko raven Reke v jami  
dv igne tud i  za več kot  100 metrov in 
poplav i  več j i  de l  jamskega s is tema. 

Škocjanske jame zagotav l ja jo ž iv l jen jsk i  prostor  
š tev i ln im endemičn im ( jamsk i  rak i  in  hrošč i ,  

č loveška r ib ica)  in  ogroženim ž iva lsk im vrstam.
 

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača 
T: +386 (0)5 70 82 100, E: psj@psj.gov.si, W: www.park-skocjanske-jame.si 

18.

Javni zavod Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica, E: info@notranjski-park.si, 
W: https://www.notranjski-park.si/

Presihajoče Cerkniško jezero
Ta čudež narave se po obi ln ih padav inah v za led ju 

po jav i  na kraškem pol ju  med Javorn ik i ,  S l ivn ico 
in B loško p lanoto.  Tu vzt ra ja t r i  čet r t ine le ta,  

v  suhem delu le ta pa odteče v podzeml je.  
Območje je ra j  za rast l instvo in 

ž iva ls tvo,  kar  je  b i l  raz log za n jegov 
vp is med Ramsarska območja 

skupaj  z  Rakov im Škocjanom in 
Kr ižno jamo – z v id ika jamske 

favne ene od na jbogate jš ih 
jam na svetu.  

 

19.

16.

SOLINE Pridelava soli d.o.o., Krajinski park Sečoveljske soline, Parco naturale delle Saline di Sicciole 
Secovlje Salina Nature Park, Seča 115, 6320 Portorož, E: info@soline.si, W: www.soline.si, W:www.kpss.si

Sečoveljske soline 

Sečovel jske so l ine je č lovek čez sto let ja  s 
pr idobivan jem sol i  preobl ikova l  v  sozvočju z 

naravo in Republ ika S loveni ja  j ih  je  le ta 1993 
razg las i la  za prvo s lovensko mokr išče 

mednarodnega pomena v okv i ru 
Ramsarske konvenci je .  Sol ine so 

pomembno mokr išče,  sa j  se na tem 
območju ohran ja raznovrstnost  

habi ta tov rast l insk ih in  
ž iva lsk ih vrst ,  vezan ih na 

morsko,  
brak ično/pols lano in 

s ladko vodo. 

17.

21.

22.

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije , Titov trg 5, 6000 Koper, 
E : Zrinka.Mileusnic@fhs.upr.si, W: www.fhs.upr.si, www.project-as.eu

Unitwin UNESCO mreža za podvodno 
arheologijo  UNESCO katedra za muzeologijo 

in svetovno dediščino.
Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem 

je članica UNESCO Unitwin mreže za podvodno 
arheologijo in UNESCO katedre za muzeologijo in 

svetovno dediščino. Oddelek za arheologijo in 
dediščino izvaja kompleksno izobraževanje v 

temeljnih znanstvenih disciplinah in 
vsebinah dediščine (pravno varstvo, 
ohranjanje, varovanje, interpretacija, 

muzeologija). Pomemben del 
študija je praktično delo pri 
najdiščih in spomenikih, kot 

je Arheološki park 
Simonov zaliv. 

23.

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana
Pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature, Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, 

1000 Ljubljana
 Tina Popovič, tina.popovic@divjamisel.org

Damjan Zorc, damjan@ljubljanacityofliterature.com
Andrej Hočevar, andrej@ljubljanacityofliterature.com

Ljubljana – Mesto literature
Ljubljana je od leta 2015 kot Unescovo mesto literature 
članica Unescove mreže kreativnih mest. Vključenost v 

mrežo omogoča izmenjavo izkušenj, znanj in virov 
med člani mreže, promocijo in spodbujanje 

razvoja lokalnih kreativnih industrij in 
mednarodnih sodelovanj z namenom 

urbanega razvoja. Združuje in povezuje 
mesta, v katerih je kreativnost 

strateški dejavnik pri zagotavljanju 
trajnostnega razvoja. Naziv je 

stalen, mreža ima trenutno 
180 mest, od tega 28 mest 

literature. 

20.

Regionalni 
center za 
knjižnične 

informacijske sisteme 
in informacijske sisteme 
o raziskovalni dejavnosti

IZUM s projektom COBISS.Net v regi j i  
prispeva k izvajanju programa UNESCO z 
zagotavl janjem strokovnih zmoglj ivosti, z 

izmenjavo informacij in znanja, s teoretičnimi in 
uporabnimi dognanji ter podpiranjem tehničnega 

sodelovanja z manj razvit imi deželami. S tem pomembno 
krepi večkulturno sodelovanje in pretok informacij o 

intelektualni produkcij i  v regi j i .

Institut informacijskih znanosti (IZUM) – Regionalni center za knjižnične informacijske 
sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti (Unescov center II. kategorije)

Prešernova 17, 2000 Maribor, E: izum@izum.si, W: www.izum.si

24.

Unesco 
katedra za 

zmanjševanje 
tveganj ob vodnih 

ujmah

UNESCO katedra za zmanjševanje 
tveganj ob vodnih ujmah je bi la 

ustanovl jena leta 2016.  Domuje na 
Fakulteti za gradbeništvo in geodezi jo 

Univerze v Ljubl jani. Katedra gradi na bogati 
tradici j i  naravoslovne in inženirske hidrologi je ter 

inženirske hidrotehnike. Katedra deluje raziskovalno 
in pedagoško mednarodno in tudi v Slovenij i .

Unesco katedra za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah, Univerza v Ljubljani 
E:secretariat@unesco-floods.eu, W: https://www.unesco-floods.eu/si/ 

UNESCO katedra odprtih tehnologij za prosto dostopne učne vire in odprto učenje CT3
Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana, T: +386 (1) 477 35 93, E: ct3@ijs.si

W: http://unesco.ijs.si/

UNESCO katedra odprtih tehnologij za prosto 
dostopne učne vire in odprto učenje

UNESCO katedra odprtih tehnologij za prosto dostopne 
učne vire in odprto učenje spodbuja celovit sistem 

za raziskave, razvoj, usposabljanje, dokumenti-
ranje in informiranje javnosti v zvezi z odprtimi 

tehnologijami za prosto dostopne 
izobraževalne vire in odprto učenje, da 

bi s tem olajšali sodelovanje med 
raziskovalci in ustanovami z vseh 

področij znanosti ter po vsem 
svetu.

 

Krasoslovno 
študijsko 

središče UNESCO

Doktorsk i  š tud i jsk i  program 
Krasos lov je je  ed in i  tovrstn i  

doktorsk i  program na svetu,  k i  
ponuja ce lov i t  š tud i j  k rasos lov ja.  

Program razv i ja jo raz iskova lc i  Inšt i tu ta 
za raz iskovanje krasa ZRC SAZU. 

Uspešno vodenje doktorskega štud i jskega 
programa Krasos lov je je  le ta 2014 pr ipe l ja lo 

do imenovanja programa Krasos lovno štud i jsko 
središče Unesca.

Krasoslovno študijsko središče Unesca, Univerza v Novi Gorici, Glavni trg 8
5271 Vipava, E: knez@zrc-sazu.si, W: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za 

podiplomski-studij/studij/3KR/

Prazgodovinska 
kolišča okoli Alp

Prazgodovinska kol išča okrog 
Alp se uvrščajo med 

najpomembnejša arheološka 
območja kulturne dediščine v Evropi. 

Leta 2011 je bi lo 111 najdišč uvrščenih 
na seznam svetovne dediščine. Njihova lega 

v mokriščih al i jezerih omogoča izjemne pogoje 
za ohranitev organskih materialov. Števi lni muzeji 

ponujajo fascinanten vpogled v razvoj kmetovalcev 
med 5000 do 500 pr. n. št.

Krajinski park Ljubljansko barje, T: +386(0)8 205 23 50, E: info@ljubljanskobarje.si, W. www.palafittes.org

Rudnik živega srebra Idrija Mercury Mine, CUDHg Idrija, Antonijev rov, Kosovelova 3, Topilnica Hg, 
Arkova 50, 5280 Idrija, T: +386 (0)31 810 194, +386 (0)5 37 71 142 , E: infohg@cudhg-idrija.si, 

W: www.cudhg-idrija.si
Mestni muzej Idrija, Prelovčeva ulica 9, 5280 Idrija, T: +386 (0)5 37 26 600  

E: tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si, W: www.muzej-idrija-cerkno.si

Dediščina živega srebra. Almadén in Idrija
Dediščina živega srebra v Idriji razkriva izjemno 

poltisočletno zapuščino drugega največjega rudnika 
živega srebra na svetu. Potovanje od rude do kapljic 

živega srebra se začne v najstarejšem delu 
rudnika, Antonijevem rovu, in nadaljuje v 

Topilnici Hg z doživetjem izjemnega pomena 
živega srebra. Obiskovalce prevzame grad 

Gewerkenegg z razstavami o zgodovini 
rudnika, Unescovi dediščini 

Almadéna in Idrije, idrijski čipki ter 
ogled mogočne kamšti, idrijske 

rudarske hiše in rudniških 
strojev v jašku Frančiške.

Starodavni 
in prvobitni 

bukovi gozdovi 
Karpatov in drugih 

regij Evrope
Evropska oz. navadna bukev se je 
zaradi sposobnosti prilagoditve po 

zadnji ledeni dobi iz zatočišč uspešno 
razširila po vsej Evropi. Slovenija je v družbi 

11 držav na seznam svetovne dediščine vključila 
gozdna rezervata pragozd Krokar z nedotaknjenimi 
prvobitnimi bukovimi gozdovi in Snežnik-Ždrocle, 

primer bukovih gozdov na zgornji gozdni meji. 
 

Zavod za gozdove Slovenije, http://www.zgs.si/index.html
Območna enota Postojna – Snežnik-Ždrocle, Vojkova 9, 6230 Postojna, 

T: +386 (5) 70 00 610, E: OEPostojna@zgs.si
Območna enota Kočevje – Pragozd Krokar, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje 

T: +386 (0) 1 89 50 400, E: OEKocevje@zgs.si

Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, p.p. 259, 1000 Ljubljana, T: (01) 20 01 215
E: ziga.cerkvenik@nuk.uni-lj.si, W: www.nuk.uni-lj.si

Supraseljski kodeks

Iz slovenske zakladnice je bil na seznam 
Spomin sveta leta 2007 vpisan Supraseljski 

kodeks. Edinstveni rokopis s konca 10. 
stoletja je eden od prvih dokazov o 

prevzemu pravoslavne vere pri 
Slovanih. Ohranil se je na 285 
pergamentnih listih, od katerih 

jih 118 hrani Narodna in 
univerzitetna knjižnica v 

Ljubljani. 

UNESCO Chair on Karst Education
University of Nova Gorica in cooperation with 
ZRC SAZU Karst Research Institute

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

UNESCO Katedra za 
zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah
Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija 

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

U N E S C O  V  S L O V E N I J I

B e s e d i l o :  S l o v e n s k a  n a c i o n a l n a  k o m i s i j a  z a  U N E S C O
A v t o r  f o t o g r a f i j :  k o  b o  z n a n o ,  k a t e r e  f o t k e  b o d o …  

U r e d n i c e :  d r,  R o s a n a  C e r k v e n i k ,  M a r j u t k a  H a f n e r  i n  B a r b a r a  
U r b a n i j a

I z d a l a :  S l o v e n s k a  n a c i o n a l a  k o m i s i j a  z a  U N E S C O  i n  P a r k  
Š k o c j a n s k e  j a m e  

O b l i k o v a n j e :  J a n a  P e č e č n i k  Ž n i d a r č i č  
T i s k :  M e d i u m
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Svetovna dediščina

Nesnovna kulturna dediščina

UNESCO spomin sveta

Biosferna območja (MAB)

UNESCO globalni geoparki

Mednarodno pomembna mokrišča (RAMSAR)

UNESCO katedre

UNESCO centri II. kategorije

UNESCO Kreativna mesta


