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Jernejeva pot. Romanje, obogateno z umetnostno zgodovino 

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU je v sklopu programske skupine 
Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ga iz državnega proračuna 
sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, pridobil projekt Umetnost za turizem. 
Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije (1. 
april 2019–31. maj 2022). Projekt, ki ga sofinancirata Ministrstvo Republike Slovenije za izo-
braževanje, znanost in šport in Evropski sklad za regionalni razvoj, je namenjen spodbujanju 
raziskovalcev na začetku kariere in povezovanju znanosti in gospodarstva, konkretno umetno-
stne zgodovine in turizma. Tako je partner iz gospodarstva pri projektu turistična agencija Sajko 
turizem d. o. o. iz Slovenske Bistrice.

Eden prvih rezultatov projekta je kulturno turistična Jernejeva pot, ki je pravzaprav z ume-
tnostnozgodovinskimi vsebinami nadgrajena Romarska pot sv. Jerneja. Povezuje ž. c. sv. Jerneja, 
p. c. sv. Jožefa in p. c. Marije sedem žalosti, vse v Slovenski Bistrici, ter p. c. sv. Roka v Kovači 
vasi in p. c. sv. Marjete na Ritoznoju. Umetnostna zgodovinarka dr. Simona Kostanjšek Brglez, 
ki je zaposlena na UIFS ZRC SAZU v okviru projekta Umetnost za turizem, je vseh pet cer-
kva na novo proučila in pripravila strokovna besedila za informacijske table (pregledali sta jih 
raziskovalki UIFS dr. Helena Seražin in dr. Renata Komić Marn), s sodelavcem inštituta foto-
grafom Andrejem Furlanom pa sta pripravila 
tudi bogat fotografski material, ki dopolnjuje 
besedila. Tako so od avgusta letos ob omenje-
nih cerkvah postavljene informacijske table s 
strokovnimi opisi objektov, ki so opremljene 
tudi s QR kodo. Pri zasnovi in izvedbi je pro-
jekt na lokalni ravni združil Župnijo sv. Jerne-
ja Slovenska Bistrica, turistično agencijo Sajko 
turizem d. o. o., podjetje iz Slovenske Bistrice 
Anoksidal d. o. o. in podjetje Impol 2000 d. d., 
ki so Jernejevo pot tudi materialno in finanč-
no podprli. Več kot 50 obiskovalcev se je 24. 
avgusta prvič podalo po dvanajst kilometrov 
dolgi obogateni romarski poti, dr. Simona Ko-
stanjšek Brglez pa je ob tem izvedla strokovno 
vodstvo, osredotočeno na nove umetnostno-
zgodovinske vsebine. V načrtu je še označitev 

Ena od šestih informacijskih tabel, 
ki označujejo Jernejevo pot, stoji ob 

ž. c. sv. Jerneja v Slovenski Bistrici.
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poti in njena vključitev v lokalno turistično ponudbo s povezovanjem različnih segmentov (npr. 
gostinska ponudba, promocija in povezava z že obstoječimi itinerariji ter vključitev dodatnih 
vsebin, kot so geografske značilnosti, zgodovina krajev in legende). 

Dr. Simona Kostanjšek Brglez ves čas trajanja projekta Umetnost za turizem sodeluje tudi 
z Občino Slovenska Bistrica, Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica, TIC Slovenska Bistrica, 
Območno enoto Maribor ZVKDS in drugimi lokalnimi ustanovami ter z Oddelkom za ume-
tnostno zgodovino Univerze v Mariboru in seveda z izpostavo ZRC SAZU v Mariboru, kjer 
ima delovno mesto. S široko mrežo povezav in z umeščanjem v lokalno okolje projekt dejansko 
izpolnjuje svoje temeljno poslanstvo spodbujanja razvoja s pomočjo znanja, ki nastaja v prepo-
gosto preveč zaprtih raziskovalnih ustanovah. 

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU tako tudi na ta način prispeva 
k prenosu znanja v gospodarstvo in razvoju kulturnega turizma na lokalni ravni. 

Barbara Vodopivec

O dediščini in okoljskih izzivih
5. Srednjeevropski forum o dediščini. Dediščina in okolje, 19.–20. 9. 2019, Mednarodni 
kulturni center, Krakov, Poljska

Mednarodni kulturni center (Miedzynarodowe Centrum Kultury) s sedežem v Krakovu že deset 
let koordinira delovanje Višegrajske skupine na področju kulturne dediščine. Med dejavnosti, 
ki jih koordinira, sodi tudi bienalno srečanje, poimenovano Srednjeevropski forum o dediščini. 
Mednarodni forum združuje strokovnjake, ki na podlagi vsakokratne osrednje teme razpra-
vljajo o dediščini in njenem varstvu. Lansko leto, na primer, je bil forum posvečen odnosu med 
dediščino in družbo, letos pa je bila smer razprav določena z naslovom Dediščina in okolje. Di-
rektorica kulturnega centra Agata Wąsowska-Pawlik je v uvodu k programski knjižnici zapisala, 
da je razumevanje okoljskega konteksta bistvenega pomena za celovito razumevanje vrednot in 
pomena kulturne dediščine, ki je temelj identitete vsakega od nas. Pri tem je navedla podatek, da 
Unescov seznam svetovne dediščine vsebuje 1121 enot, od katerih jih 869 sodi v sklop kulturne, 
213 v sklop naravne dediščine, medtem ko 39 lokacij združuje obe kategoriji. Izrazita prevlada 
kulturne dediščine po njenem kaže na še vedno premajhno ozaveščenost o pomenu naravne 
dediščine. Dvodnevni forum, ki sva se ga udeležili tudi sodelavki Umetnostnozgodovinskega 
inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, je obravnaval dediščinske tematike z okoljskega vidika in s 
tem pokazal na tesno prepletenost kulture in narave. Še posebej zanimiva je bila uvodna razpra-
va poljskih zgodovinarjev Adama Izdebskega in Rafała Szmytka, ki sta izpostavila, da živimo v 
dobi antropocena, ko je vpliv delovanja človeka na planet enako močan kot sile narave, rezultat 


