
PRILOGA II 

 
Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 6. generalne skupščine držav članic 

Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine v času od 30. maja - 1. junija 2016 v Parizu  

 

Zasedanje 6. generalne skupščine držav članic Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine je 

potekalo v času od 30. maja - 1. junija 2016 na sedežu UNESCO v Parizu. Udeležila se ga je delegacija 

Republike Slovenije v sestavi: 

- Andrej Slapničar, veleposlanik Republike Slovenije v Parizu, stalni predstavnik Republike 
Slovenije pri Unescu, vodja delegacije; 

- Jana Mlakar, v.d. direktorice Direktorata za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo, 
namestnica vodje delegacije; 

- Miriam Možgan, namestnica veleposlanika Republike Slovenije v Parizu;  
- dr. Bojana Rogelj Škafar, muzejska svetnica, Slovenski etnografski muzej; 
- mag. Barbara Urbanija, višja svetovalka, Urad za UNESCO, Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. 
 

 

POVZETEK NAJPOMEMBNEJŠIH TEM ZASEDANJA 

 

Osrednje teme zasedanja Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine so bile: obravnava 

poročila Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine generalni skupščini, poročilo 

sekretariata o svojih aktivnostih, revizija operativnih smernic za izvajanje Konvencije, akreditacija 

nevladnih organizacij z namenom svetovanja Odboru, uporaba sredstev Sklada za nesnovno kulturno 

dediščino in izvolitev novih članic Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine. 

 

Zasedanje sta odprla Francesco Bandarin, pomočnik generalne direktorice za kulturo, in sekretar 

Konvencije 2003, Tim Curtis. V uvodu je bil poudarjen pomen Konvencije v zadnjih letih, saj je odprla 

mnoga pomembna vprašanja in ima ključno vlogo pri trajnostnem razvoju, klimatskih spremembah in 

naravnih nesrečah. 

Ena izmed tem, ki so jih govorci (Peru, Egipt) poudarili v prvem delu, je bila skrb, ali manj razvite države 

zaradi manj znanja in slabših kapacitet težje dostopajo do vpisov in varovanja ogrožene nesnovne 

kulturne dediščine. Tudi sodelovanje civilne družb je v nekaterih državah povsem nov koncept, zaradi 

česar je število registriranih nevladnih organizacij bistveno nižje kot v razvitih državah.  

 

V poročilu sekretariata za dvoletno obdobje je bilo med drugim izpostavljeno:  

- da so glavni rezultati: urejeno upravljanje (19 statutarnih srečanj, 6 svetovalnih srečanj, 3 strokovna 

srečanja), pravočasna obravnava nominacij, vključitev presečnih tem (trajnostni razvoj, etika, 

upravljanje v postkonfliktnem obdobju in po naravnih nesrečah ter vloga spolov), usposabljanje 

(trenutno aktivnosti v 70 državah), okrepljena mreža ključnih povezovalcev (ang. facilitators), načrti za 

varovanje (na novo 90 držav članic),  novo gradivo za e-izobraževanje in dve tematski brošuri; 

- da glavni problem predstavlja ne-predložitev periodičnih poročil: stanje je zaskrbljujoče, saj je bilo v 

letu 2015 predloženih le 24 poročil od 48. V l. 2015 so zato pravočasno predložitev periodičnega poročila 

uvedli kot pogoj za vložitev nove nominacije; 



- da bo v drugi polovici 2016 organizirano srečanje strokovnjakov, na katerem bodo začrtani temelji za 

skupni okvir rezultatov (ang. overall results framework) Konvencije. Organizacijo srečanja je prevzela 

Kitajska. 

V razpravi je več držav članic pozvalo druge države članice, da svoja periodična poročila predložijo 

pravočasno; Južna Koreja je ponudila pomoč pri pripravi periodičnih poročil.  

Predstavnik nevladnih organizacij je opozoril, da si nosilci nesnovne kulturne dediščine večinoma ne 

želijo in ne potrebujejo vpisa na Reprezentativni seznam, zaradi česar bi morali več pozornosti posvetiti 

osveščanju o pomenu varovanja tovrstne dediščine in vpisa na seznam. 

 

Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je v svojem poročilu izpostavil naslednje: 

- v času od 5. Generalne skupščine je Konvencijo ratificiralo sedem novih držav članic (Zelenortski otoki, 

Gana, Gvineja Bissau, Irska, Kuvajt, Maršalovi otoki ter Sveti Krištof in Nevis). Skupno ima Konvencija 

že 168 držav članic; 

- usposabljanje za izvajanje Konvencije na nacionalnih ravneh kot prioriteta, povečano zanimanje držav 

članic za mednarodno sodelovanje kot rezultat mehanizmov Konvencije; 

Prav tako je Odbor ponovno poudaril pomen predložitve periodičnih poročil, saj predstavljajo edino 

orodje za monitoring dosežkov, obveznost predložitve pa izhaja iz Konvencije same. Države članice ga 

morajo predložiti vsakih šest let po ratifikaciji. V primeru nepredložitve se državam članicam posreduje 

opomine prek regionalnih uradov UNESCO. 

Generalna skupščina je na koncu poročila Odbora soglasno sklenila, da bo ob 10. obletnici, odkar je 

Konvencija stopila v veljavo, predlagala generalni direktorici UNESCO, da pozove k ratifikaciji države 

nečlanice. 

 

Ob sprejemanju popravkov operativnih smernic za izvajanje Konvencije se je razvila daljša diskusija o 

vključenosti besed »mir in »varnost« v besedilo operativnih smernic, ki je potekala poln dan konference. 

 

Generalna skupščina se je seznanila tudi s stanjem akreditiranih nevladnih organizacij (NVO) pri 

Konvenciji. Doslej je bilo akreditiranih že 178 NVO, ki akreditacijo prejmejo za obdobje štirih let z 

možnostjo podaljšanja. Trenutno št. akreditiranih NVO je 140, vendar od tega afriške in arabske NVO 

predstavljajo le 7 oz. 2 odstotka. 

Ob robu te točke je Švedska predlagala, da se na dnevni red 7. Generalne skupščine vključi tudi poročila 

s foruma in srečanja nevladnih organizacij, ki poteka vzporedno z generalno skupščino.  

 

Generalna skupščina je potrdila načrt uporabe sredstev Sklada za nesnovno kulturno dediščino za 

obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 ter z aneksom do 30. junija 2018 (do naslednjega 

zasedanja Generalne skupščine) in pooblastila Odbor, da neposredno uporablja prostovoljne prispevke 

v Sklad v skladu z 27. členom Konvencije in z odstotki, ki so navedeni v načrtu. Skupni znesek v Skladu 

znaša 1 milijon USD (59 % za mednarodno pomoč državam članicam pri nacionalnih prizadevanjih za 

varovanje nesnovne kulturne dediščine, 20 % za uresničevanje drugih ciljev Konvencije, ki jih izvaja 

sekretariat kot podpora Odboru, 9,5 % za udeležbe strokovnjakov in predstavnike manj razvitih držav, 

5,5 % za pripravo vpisov na oba seznama (strokovnjaki), ostali stroški svetovanja na zahtevo Odbora, 

vključno s podporo državam v razvoju, katerih predstavniki so bili imenovani v Ocenjevalno telo. 

 

Pri volitvah za članice Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine je prišlo do 

predhodnega soglasja znotraj vseh elektoralnih skupin. Nove države članice Odbora so postale: 



Armenija, Ciper, Avstrija, Gvatemala, Kolumbija, Filipini, Zambija, Senegal, Mavricijus, Palestina in 

Libanon; Članice Odbora pa ostajajo: Turčija, Bolgarija, Madžarska, St. Lucia, Afganistan, Indija, 

Mongolija, Republika Koreja, Kongo, Slonokoščena obala, Etiopija in Alžirija; članstvo pa poteče 

naslednjim državam: Belgija, Grčija, Latvija, Brazilija, Peru, Urugvaj, Kirgistan, Namibija, Nigerija, 

Uganda, Egipt in Tunizija. 

 

 

 

 


