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IZJAVA O NAČELIH 
 

 
Stališča in opredelitve na temo »kultura spomina« 

v mestni občini Pliberk  
 
 
Kot podlaga za Pliberške dneve dialoga 2020 je bila v okviru participativnega procesa v 

mestni občini Pliberk oblikovana naslednja izjava o načelih. 

 

S to izjavo želijo občanke in občani, društva in institucije mestne občine Pliberk izraziti svoje 

stališče in opredelitev do vprašanja »kulture spomina« z namenom mirnega in sodelujočega 

sobivanja. 

 
 

Temeljno izhodišče 

Mestna občina Pliberk bo gostiteljica srečanj in dialoga ter živeče kulture spomina, katere 

namen je spodbujati trajnostno sobivanje, ki temelji na človekovih pravicah in pravni državi. 

 

 

Temeljna načela 

 

Občanke in občani, društva in institucije mestne občine Pliberk želijo 

 

 z izkušnjami in s sposobnostjo kritičnega razmisleka spodbujati odprt dialog za 

medkulturno izmenjavo znanj in mnenj, 

 

 v svoji vsestranski vlogi ter na podlagi človekovih pravic in pravne države spodbujati 

pozitivno kulturo spomina in predelovanje zgodovinskih vprašanj, 
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 z izmenjavo različnih perspektiv in potreb nastopiti kot v prihodnost usmerjeno in 

sodobno kulturno mesto, 

 

 s spoštljivim in zglednim pristopom znotraj in onkraj meja občine spodbujati 

medkulturna in kooperativna srečanja ter poskrbeti za zadovoljstvo in dobro počutje 

med ljudmi, 

 

 z živečim pluralizmom in multikulturnostjo omogočiti nadaljnji osebni, kulturni in 

gospodarski razvoj ter mirno sobivanje ljudi v regiji, 

 

 s spodbujanjem mladinskega in športnega udejstvovanja ter z zgledom, 

ustvarjalnostjo in skupnimi pobudami ohraniti Pliberk kot privlačno regijo za 

prihodnost, 

 

 s pripravljenostjo pomagati in usmerjenostjo k rešitvam povabiti k dialogu, ki se 

odmika od opredeljevanja žrtev in storilcev ter uveljavlja kulturo odpuščanja in 

mirnega sobivanja, 

 

 z medsebojnim spoštovanjem in empatijo sprejemati ljudi z njihovimi raznolikimi 

zgodbami, jih opolnomočiti in jim pomagati zmanjšati predsodke 

 

 

ter se uveljaviti kot vsevključujoča, v prihodnost usmerjena in v svet odprta skupnost. 

 


