
Dediščina je vendar nekaj lepega....

Milena Antonić, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor

dediščina # umetnost # razvedrilo 



“Zgodovina je potrebna ne le zato da dela 

življenje prijetno, marveč tudi zato, da mu 

daje moralni smisel. Kar je samo po sebi 

smrtno, doseže skozi zgodovino 

nesmrtnost…”

Marsillio Ficino, 15. stoletje



nepremična dediščina

premična dediščina

nesnovna dediščina

naravna dediščina –
naravne vrednote



Pregled temeljnih vsebin varstva kulturne dediščine

PROSTORSKO IN
PRAVNO VARSTVO 
KULTURNE DEDIŠČINE

NAČRTOVANJE IN
IZVEDBA POSEGOV,
VZDRŽEVANJE IN 
UPRAVLJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE

Evidentiranje in valorizacija spomeniškega fonda v 
Republiki Sloveniji 
Dokumentiranje
Strokovne podlage za razglasitvene akte
Varstvo kulturne dediščine v prostoru in izdelava 
strokovnih zasnov

Izdelava smernic, izdajanje kulturnovarstvenih mnenj, 
pogojev in soglasij za upravne postopke
Izmere
Raziskave na kulturni dediščini in kulturnih spomenikih
Konservatorski načrti in konservatorsko-restavratorski 
projekti
Restavratorski posegi
Zavarovalne arheološke raziskave in postizkopavalna dela
Svetovanje lastnikom kulturne dediščine, konservatorsko-
restavratorski nadzor, dokumentiranje vzdrževanja in 
posegov v kulturno dediščino, spremljanje rabe in 
prometa kulturne dediščine, monitoring  

Raziskovalne naloge in projekti
Mednarodno sodelovanje
Informacijske pisarne 
Pedagoška dejavnost, izobraževanje zaposlenih
Promocija – popularizacija kulturne dediščine
Založništvo

PRENOS ZNANJA



Merila za vrednotenje kulturne dediščine

Standardno UNESCO

Avtentičnost Avtorsko in razvojno merilo
Ogroženost Tipološko merilo
Ohranjenost Zgodovinsko pričevalno merilo
Redkost Kulturno-civilizacijsko merilo
Starost Prostorsko merilo





arheološka dediščina, stavbna 
dediščina – profana in sakralna, 

etnološka dediščina, kulturna krajina, 
vrtno-arhitekturna dediščina, 

zgodovinska - memorialna dediščina,
industrijska – tehniška dediščina, 

urbanizem, likovna in vizualna 
dediščina, arhivsko in knjižnično 

gradivo, nesnovna dediščina, naravna 
dediščina – naravne vrednote



Ilustrator: Samo Jenčič



Ilustrator: Samo Jenčič



AN Ljubljanica



Kulturni center Vrhnika, razstavni prostor 



Kapelski vrh, gomilno grobišče



Maribor, AN Piramida



Strojna, domačija Janež



Simončičev toplar



Celje, Pelikanov fotografski atelje



Ljubljana, Cankarjev dom



Fala, hidroelektrarna Fala





Dvor pri Žužemberku, območje Auerspergove železarne



Leše pri Prevaljah, ambient s cerkvama sv. Ane in sv. Volbanka



Piran, cerkev sv. Jurija



Hrastoveljski Mrtvaški ples; strop ljubljanske stolnice, Giulio Quaglio



Šmartno na Pohorju, ž.c. sv. Martina, pozno romanske in zgodnje gotske freske



Žička kartuzija



Kostanjevica na Krki, cistercijanski samostan



Vrba na Gorenjskem, vaška lipa s 16 kamni



Štanjel, kraški vrt, arhitekt M. Fabiani



Grad Strmol



Grad Strmol



Javorca, spominska cerkev sv. duha



Partizanska bolnišnica Franja



Ljubljana, Žale



Ptuj, Staro pokopališče



Črna na Koroškem, spomenik padlim v 1. in 2. svetovni vojni,
arhitekt J. Plečnik



Štanjel, vas



Maribor, mestno središče



Sečoveljske soline



Pivola, grad Hompoš



foto Bogdan Dugonik
MARIBOR – BARONIČINA HIŠA, EŠD 6174



MARIBOR – BARONIČINA HIŠA, EŠD 6174
foto Bogdan Dugonik



Ormož, Grajska pristava



Ormož, Grajska pristava



Slovenska Bistrica – Grad

Oplotnica – Graščina



Zgornja Ščavnica – Domačija Granfož

Dobrine – Domačija Vuk



Register nepremične kulturne dediščine – RKD, 31.12.2018 
vpisanih 30608 enot: 8455 Kulturnih spomenikov, 20966 
registrirane dediščine, 207 dokumentarno varstvo, 525 ostalo



Register nepremične kulturne dediščine – RKD
www.rkd.situla.org

Tipološka gesla: gledališče, kopališče, 
bazen, paviljon, kino, športni objekt, 
balet, opera,….



Register nepremične kulturne dediščine – RKD
www.giskd.situla.org





Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS

http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=224857







Register nesnovne kulturne dediščine
http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register

http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register




Regijski portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva 

v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah…. Vsebine Kamre so predstavljene kot zgodbe, s 

spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki…

https://www.kamra.si/



Kulturna dediščina (KD) v vzgoji in izobraževanju, 

poslanstvo in pomen:

• Oblikuje zgodovinsko zavest in zavedanje, da je KD 
slovenskega kulturnega prostora temelj oblikovanja 
našega zgodovinskega razvoja.

• Oblikuje pozitiven odnos do varovanja in celostnega 
ohranjanja KD v lokalnih in regionalnih okoljih in širše.

• Krepi spoznanje, da so številna sporočila in vrednote KD 
temelji bodočega trajnostnega in sonaravnega razvoja.

• Izoblikuje zavedanje, da človek KD ustvarja tudi v 
sedanjosti

• Krepi spoznanje, da imamo različne KD in gradi temelje 
za strpnost, razumevanje drugačnosti in medkulturni 
dialog



Celovit pristop pri poučevanju dediščine,

cilji

• spoznavanje dediščine in zavedanje vloge ter 
odgovornosti  pri njenem ohranjanju

• spoštovanje naravne in kulturne dediščine 

• razumevanje odnosa med preteklostjo in sedanjostjo ter 
povezave s trajnostnim razvojem in kvaliteto življenja

• sodelovanje - delovanje v skupini, opazovanje in 
lociranje dediščine

• uporabljanje problemsko naravnanih metod spoznavanja 
dediščine

• uporaba različnih znanj, veščin, materialov

• razvoj občutljivosti za dediščino in narodno identiteto

• spoznanje, da je dediščina velik del našega življenja

• čutno zavedanje dediščine

• razvoj estetska čuta



Kulturna dediščina se prepleta z vsemi različnimi segmenti kurikulumov 
v vzgoji in izobraževanju.

KD naj postane vezni člen, stičišče kroskurikularnosti, kjer se srečajo 
vsebine vseh šolskih predmetov in dejavnosti  vrtcev.

Razmišljanje „izven okvirjev“



dediščina # umetnost # razvedrilo

…sprehod, ogled, spomenik, izziv, 
vprašanje, iskanje, odgovor, 
detajl,dediščina, ustvarjanje, 
sklepanje, spoznavanje, staro, 
novo, narava, oblikovanje, 
varovanje, delo, razmišljanje, 
zgodba, resnica, spomin, tradicija, 
hrana, obleka, ohranjanje, 
povezovanje, …..



MARIBOR, sprehod



MARIBOR, sprehod



MARIBOR, sprehod



MARIBOR– delavnica KAKO JE OBLEČENA HIŠA 



LJUTOMER– delavnica SECESIJA/PISAVA 



MARIBOR, sprehod



MARIBOR, dediščinske delavnice



MARIBOR, dediščinske delavnice



MARIBOR, dediščinske delavnice



MARIBOR, dediščinske delavnice



MARIBOR, sprehod



MARIBOR, dediščinske delavnice



MARIBOR, dediščinske delavnice



MARIBOR, ogled restavratorskih ateljejev



MARIBOR, ogled restavratorskih ateljejev



MARIBOR, ogled restavratorskih ateljejev



MARIBOR, ogled restavratorskih ateljejev s sprehodom



Sprednji del izrezljanih vrat pri hiši, Cven 24.



Maribor, Vodni stolp….ZGODBA





MARIBOR – VODNI STOLP



MARIBOR – industrijska dediščina



MARIBOR – Vodna postaja na Teznem



MARIBOR – Vodna postaja na Teznem



MARIBOR - MINORITSKI SAMOSTAN
Foto: M.Kambič



MARIBOR - MINORITSKI SAMOSTAN



MARIBOR– delavnica freske



SLOVENSKA BISTRICA – delavnica freske



SLOVENSKA BISTRICA – delavnica freske



SLOVENSKA BISTRICA – delavnica freske



SLOVENSKA BISTRICA – delavnica freske



LJUTOMER– delavnica CEHI 



delavnica MOJ KRAJ, kolaž 



delavnica MOJ KRAJ, kolaž 



delavnica MOJ KRAJ, kolaž 



delavnica ALI PAPIRNATE ROŽE DIŠIJO



VERŽEJ– delavnica MLINSKI KAMEN 



delavnica MOJA DEDIŠČINA



Mariborski otok, dediščina#umetnost#razvedrilo ??



“Edino učenje, ki zares vpliva na ravnanje, 

je tisto,

v katerem človek sam odkriva, 

to je tisto, 

ki je prilagojeno samemu človeku” 
Carl Rogers



HVALA!
milena.antonic@zvkds.si

https://www.facebook.com/pages/SPOZNAJ-VARUJ-OHRANI/116517375188028?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/SPOZNAJ-VARUJ-OHRANI/116517375188028?fref=ts

