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Izdano ob 10. obletnici vpisa »Dediščina živega srebra. Almadén in Idrija« 
na Unescov Seznam svetovne dediščine in 50. obletnici Konvencije o 
varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine.
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?1.

KAJ
je Unescov Seznam 
        svetovne dediščine?



Organizacija združenih narodov za 
izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) 
je leta 1972 v Parizu sprejela Konvencijo o 
varstvu svetovne kulturne in naravne 

dediščine. Konvencija varuje kulturne in naravne 
znamenitosti, ki presegajo lokalni in državni pomen 
in so zato pomembne za človeštvo v celoti. Njihovo 
ohranjanje in varovanje je izjemnega pomena tudi za 
prihodnje generacije. Na seznam svetovne dediščine 
so vpisani izjemni kulturni in naravni spomeniki ter 
območja z vsega sveta.

!1.



?2.

KAJ
pomeni vpis na Seznam 
    svetovne kulturne in naravne 
 dediščine?



!2.

V pis na Seznam svetovne 
kulturne in naravne 
dediščine pomeni 
priznanje izjemne 

univerzalne vrednosti, ki jo 
je treba varovati v dobro vsega 
človeštva. Mednarodno prepoznanje 
izjemne industrijske dediščine, 
povezane z živim srebrom, pomeni 
priznanje prizadevanjem generacij, 
ki so to dediščino varovale do 
danes, lokalni skupnosti, ki je s 
tem živela, ter strokovnjakom, ki 
so jo raziskovali, vrednotili in zanjo 
skrbeli.



?3.

KDAJ
je bila »Dediščina živega srebra.
       Almadén in Idrija« 
             vpisana na Seznam 
                                  svetovne dediščine?  



Odbor za svetovno dediščino je 30. junija 
2012 na svojem zasedanju v Sankt 
Peterburgu odločil, da se »Dediščina živega 
srebra. Almadén in Idrija« vpiše na seznam 

svetovne dediščine v skladu z Unescovo Konvencijo o 
varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine. 

!3.



?4.

KATERA
so merila, na podlagi 
       katerih je bila dediščina 
 živega srebra vpisana na 
      Seznam svetovne dediščine?



!4.

Da se območje vpiše na seznam svetovne 
dediščine, mora izpolnjevati najmanj 
enega od desetih meril. »Dediščina 
živega srebra. Almadén in Idrija« je bila na 

Unescov seznam vpisana na podlagi izbirnih meril  
(ii) – izkazujejo pomembno izmenjavo človeških 
vrednot skozi čas ali znotraj kulturnega območja po 
svetu, pri čemer vplivajo na razvoj arhitekture ali 
tehnologije, umetniške spomenike, urbanistično 
načrtovanje ali krajinsko oblikovanje in  
(iv) – so odličen primer tipa stavbe, arhitekturnega 
ali tehnološkega sklopa ali pokrajine, ki ponazarja 
pomembno fazo/pomembne faze v človeški zgodovini.  
Hkrati mora biti območje dobro ohranjeno, imeti 
primerno zaščito in urejeno upravljanje. 



?5.

ZAKAJ 
      je bila dediščina živega 
srebra v Almadénu in Idriji 
        vpisana na Seznam
              svetovne dediščine?



Ž ivosrebrova rudnika Almadén (Španija) in 
Idrija (Slovenija) sta bila sicer geografsko 
ločeni rudarski območji, vendar 
zgodovinsko povezani, in danes skupaj 

pripovedujeta zgodbo o živem srebru. V Almadénu 
so živo srebro pridobivali več kot 2000 let, v Idriji pa 
so to edino tekočo kovino pridobivali nekaj več kot 
500 let. Soustvarjala sta preteklost, ko je bilo živo 
srebro temeljna gonilna sila gospodarskega razvoja in 
pospeševalec vzajemnih kulturnih vplivov v ožjem in 
širšem svetovnem merilu. 

5.!



?6.

KAJ
             predstavlja Unescova 
dediščina živega srebra v
            Almadénu in Idriji?



6.!
A lmadén in Idrija predstavljata dediščino 

živega srebra v tehniškem, gospodarskem, 
splošnokulturnem, urbanem, socialnem 
in ekološkem pomenu. Dediščina živega 

srebra zajema dediščino rudnikov in rudarjenja: 
rudišča, rove, jaške, industrijske stavbe, profano in 
sakralno arhitekturo ter z rudarstvom povezan način 
življenja.



?7.

ZAKAJ
     je bilo živo srebro pomembno 
        v svetovnem merilu?



7.!
Ž ivo srebro je razmeroma redka in edina pri 

sobni temperaturi tekoča kovina, 13,6-krat 
težja od vode ali 2-krat težja od železa. V 
Almadénu in Idriji pridobljeno živo srebro 

se je v srednje- in južnoameriških rudnikih zlata 
in srebra od srede 16. stoletja dalje v postopku 
amalgamacije uporabljalo za pridobivanje teh 
dragocenih kovin, ki so se kot kapital vračale 
v Evropo in spodbudile razvoj sodobnega 
gospodarstva, znanosti in umetnosti oz. kulture 
nasploh. Živo srebro je bilo v 20. st. prepoznano kot 
globalni onesnaževalec okolja, nevaren človeškemu 
zdravju, zato danes odstopa svoje mesto različnim 
nadomestkom, rudniki pa se zapirajo.



?8.
so najpomembnejši objekti
  Unescove dediščine 
      živega srebra v Almadénu?

KATERI 



!8.

N 
 
ajpomembnejši objekti Unescove dediščine 
živega srebra v Almadénu so:

–  Baritel San Carlos – podzemni prostor in  
Malakate – vitel (18. st.)

–  Bustamante – žgalne peči (18. st.)
–  Puerta de Carros – vrata za vozove (17. st.) 

in Puerta de Carlos IV – vrata Karla IV., ki so 
označevala začetek poti živega srebra v Sevillo

–  Rudarska akademija (18. st.)
–  Arena za bikoborbe (18. st.) z najemnimi 

stanovanji za rudarje in
–  Kraljeva rudarska bolnišnica sv. Rafaela (18. st.)  

!8.



?9.

KATERI 
so najpomembnejši objekti
     Unescove dediščine 
         živega srebra v Idriji?



N 
 
ajpomembnejši objekti Unescove dediščine 
živega srebra v Idriji so:

–  Antonijev rov – najstarejši del idrijskega rudnika 
(16. st.)

–  Žgalnica rude s Čermak-Špirekovo pečjo (18. st.) 
in Rotacijsko pečjo (20. st.)

–  Kamšt – črpalka na vodni pogon (18. st.)
–  Grad Gewerkenegg – rudniška upravna stavba in 

skladišče živega srebra (16. st.)
–  Magazin – rudniško skladišče žita (18. st.)
–  Rudniško gledališče (18. st.) in
–  Klavže – zidane vodne pregrade za plavljenje lesa 

(18.–19. st.)

!9.



?10.
        je odgovoren za varovanje,
    ohranjanje in predstavitev 
        območja svetovne dediščine 
 živega srebra v Almadénu in Idriji?

KDO  



Za varovanje, ohranjanje in predstavitev 
območja svetovne dediščine so odgovorni 
lastniki, upravljavci, ožja in širša 
lokalna skupnost ter država. Krovni 

upravljavski organ je Mednarodni koordinacijski 
odbor »Dediščina živega srebra. Almadén in Idrija«, 
ki ga sestavlja dvanajst članov, šest predstavnikov 
Španije in šest predstavnikov Slovenije s strani 
upravljavcev in strokovnih ter državnih ustanov.

!10.!10.


