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Zadeva: Zvonjenje in pritrkavanje ob mednarodnem dnevu miru 21. septembra 2019

Spoštovani,

ob evropskem letu kulturne dediščine 2018, ki je bilo razglašeno na podlagi sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta, so visoki predstavniki evropskih institucij podprli lanskoletni predlog Nemškega 
nacionalnega odbora za varstvo kulturne dediščine, ki je bil hkrati nacionalni koordinator evropskega 
leta kulturne dediščine v Nemčiji, da po vsej Evropi istočasno zazvonijo cerkveni in posvetni zvonovi.  
Pobudo so z aktivnim odzivom podprli v 37 evropskih državah in s tem pričarali enega izmed vrhuncev 
evropskega leta kulturne dediščine. V Sloveniji so sodelovali Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev 
augsburške veroizpovedi, Srbska pravoslavna cerkev, Cerkev makedonske pravoslavne skupnosti ter 
največji slovenski mestni občini Ljubljani in Maribor. Zaradi odmevnosti lanskoletnega dogodka njegovi 
pobudniki sporočajo, da bomo vseevropskemu zvonjenju lahko prisluhnili znova in ob tem prosijo, da 
njihovo pobudo distribuiramo tudi letos. Predlagamo, da jo naslovite na vse imetnike zvonov v vaši 
pristojnosti (cerkve, mestne hiše, gasilske domove, vaške zvonike…) širom po Sloveniji s prošnjo, da z 
naklonjenostjo presodijo, ali se ji bodo pridružili tudi letos in zazvonili s svojimi zvonovi

ob mednarodnem dnevu miru
v soboto, 21. septembra 2019,

od 18. do 18.15 ure.

Kjer obstaja možnost, se pobudi lahko, tako kot lani, pridružite s pritrkavanjem, ki je vpisano v 
slovenski register nesnovne kulturne dediščine. Tako bomo lahko ponovno sodelovali v tej izkušnji in s 
tem potrdili kulturni in evropski značaj Slovenije. 

Vljudno prosimo, da informacijo o vseevropskem zvonjenju posredujete tudi drugim vam znanim 
imetnikom zvonov in o pobudi, če se ji boste pridružili, obvestite vašo ciljno javnost. 

Prijazno vas pozdravljam.

Maja Bahar Didović 
            generalna direktorica 
   Direktorata za kulturno dediščino

Imetnikom zvonov v Sloveniji
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Poslati:
 Slovenska škofovska konferenca, ssk@rkc.si
 Evangeličanska cerkev AV v RS, geza.filo@siol.net
 Srbska pravoslavna cerkev Metropolija Zagrebško – Ljubljanska, ljubljanaspc@gmail.com
 Makedonska pravoslavna skupnost v Republiki Sloveniji »Sveti Kliment Ohridski«, 

mpzslovenija@gmail.com
 Gasilska zveza Slovenije, gasilska.zveza-slo@siol.net
 Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si
 Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si
 Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si
 Urad za verske skupnosti, gp.mk@gov.si
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