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Škofjeloški pasijon je spokorniška pasijonska procesija po besedilu patra 

Romualda Marušiča iz leta 1721 in se v velikonočnem času uprizarja v Škofji 

Loki.

Leta 2008 je bil Škofjeloški pasijon vpisan v Register nesnovne kulturne 

dediščine, leta 2012 razglašen za nesnovno kulturno dediščino državne-

ga pomena, leta 2016 pa kot prva enota iz Slovenije vpisan na Unescov 

Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
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Tradicionalni lončarski izdelki, Ribnica, 2014

Klekljanje čipk v Čipkarski šoli Idrija, 2015

Velikonočna pirha iz Metlike  
in Motovilcev (zbirka SEM) 

Poprtnik iz Velikih Lašč, 2014

Slovenija je Unescovo Konvencijo o 

varovanju nesnovne kulturne dedi- 

ščine ratificirala leta 2008, nesnov- 

no kulturno dediščino pa je vključila 

tudi v novi Zakon o varstvu kulturne 

dediščine (2008), ki je prej omenjal 

le premično in nepremično materi-

alno dediščino. Register nesnovne 

kulturne dediščine, ki ga vodi Mini- 

strstvo za kulturo RS, je začel nasta- 

jati leta 2008. Konec leta 2016 je 

bilo v Register vpisanih 56 enot, od 

katerih jih je bilo osem razglašenih 

za nesnovno kulturno dediščino 

državnega pomena. Naloge Koordi-

natorja varstva nesnovne kulturne 

dediščine opravlja Slovenski etno-

grafski muzej, osrednja ustanova za 

varovanje nesnovne kulturne dedi- 

ščine v Sloveniji.

Slovenski etnografski muzej je bil 

ustanovljen leta 1923. Kot nacional-

na ustanova skrbi za dokumentiran-

je, zbiranje, preučevanje, hranjenje, 

varovanje in predstavljanje materi-

alne in nesnovne kulturne dediščine 

Slovencev, hrani pa tudi zunajev-

ropske zbirke predmetov.

Od leta 2011 Slovenski etnografski 

muzej opravlja naloge nacionalnega 

Koordinatorja varstva nesnovne kul-

turne dediščine. Zaposleni v muzeju 

delujejo na terenu, vzpostavljajo in 

ohranjajo stike z nosilci nesnovne 

kulturne dediščine, jim svetujejo v 

zvezi z ohranjanjem, pomagajo pri 

pripravi pobud za vpis v Register in 

jih izobražujejo.

Koordinator sodeluje pri pripra-

vi nominacij za vpis na Unescov 

Reprezentativni seznam nesnovne 

kulturne dediščine človeštva in skrbi 

za stike z ustanovami, odgovorni-

mi za varovanje nesnovne kulturne 

dediščine v drugih državah. Raz- 

lične aktivnosti Koordinatorja, kot  

so razstave, javne prestavitve, pub- 

likacije in strokovna srečanja, so v  

Sloveniji nedvomno povečale zave-

danje o pomenu nesnovne kulturne 

dediščine in vplivale na vse večji in-

teres nosilcev za vpis v Register.

Mednarodno srečanje strokovnjakov za nesnovno kulturno dediščino, SEM, 2013 Škoromat, Hrušica, 2014

Razstava Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož. SEM, 2014

Delavnica izdelovanja velikonočnih pirhov, SEM, 2015

Dokumentiranje nesnovne kulturne dediščine na Veliki planini, 2013


