
29. DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE

7. TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

DEDIŠČINA#UMETNOST#RAZVEDRILO

Nataša Gorenc 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

4. februar 2019, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana





DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
Doslednost in prilagodljivost upoštevanja skupnih načel sta skupni 
projekt Sveta Evrope in Evropske unije privedli v tretje desetletje 
neprekinjene aktivnosti. Petdeset sodelujočih držav, podpisnic 
Evropske kulturne konvencije, pri organizaciji Dnevov deluje po 
sprejetih smernicah: 

− DEKD se prirejajo vsako leto septembra (28.9.-12.10.2019);

− odpirajo se vrata spomenikov, ki so sicer zaprta za širšo javnost;

− DEKD vključujejo obiske spomenikov, ki so sicer odprti za javnost 
pod pogojem, da gre za dodatne dejavnosti, kot so posebna 
vodstva, delavnice, koncerti, predstave, okrogle mize, simpoziji;

− vstop na dogodke je brezplačen ali je vstopnina znatno znižana;

− dogodki so usmerjeni k družinam in spodbujajo udeležbo otrok in 
mladih;

− vse države in lokalni organizatorji uporabljajo poimenovanje 
DEKD, logo DEKD in označijo prireditvena mesta z zastavo DEKD.



DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
Cilji, ki jih poleg skupnih evropskih uresničujemo v naši praksi: 

− spodbujamo sodelovanje laične in strokovne javnosti pri 
prepoznavanju, promociji in izjemoma tudi pri obnovah 
kulturne dediščine;

− uporabljamo celovit pristop tako z vidika dediščine kot 
nedeljivega pojma kot tudi iz vidika delovanja človeka, ki za 
obravnavo dediščine razvija svojo ustvarjalnost na več 
področjih; 

− težimo k povezovanju slovenskega kulturnega prostora 
onkraj meja Slovenije;

− vključujemo etnične skupnosti, ki živijo na območju 
Slovenije; 

− z medinstitucionalnim in medresorskim povezovanjem 
skušamo zapolnjevati vrzeli, ki jih med nas postavljajo 
okvirji institucionalnega delovanja.



Nagovarjamo vzgojitelje in 
učitelje, naj kulturno in 
naravno dediščino poglobljeno 
obravnavajo v učnem procesu. 
Pri tem naj bodo ustvarjalni, 
naj popeljejo otroke izven 
učilnic in naj se povezujejo z 
dediščinsko stroko pri skupnih 
projektih. 

TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE
2012=15 2018=170

Drugo področje naših 
aktivnosti pa je 
spodbujanje muzejev, 
galerij, arhivov, knjižnic in 
tudi društev, da pripravijo 
posebne programe za te 
ciljne skupine. 
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ŠTEVILO DEKD DOGODKOV NA 100.000 PREBIVALCEV
(Težko je biti skromen, če si dober. Natalija Planinc) 



124 zavodov s področja kulture

38 občin, krajevnih in vaških skupnosti

102 društev

35 vrtcev

102 osnovnih šol

31 srednjih šol in gimnazij

8 višjih šol in fakultet

32 knjižnic

30 turističnih organizacij

502 sodelujočih
organizacij



NAČELA

Vključevanje namesto izključevanja.

Iskanje sinergij namesto tekmovanja.

Vzpostavljanje dobrega odnosa.

Pravočasne priprave.

Ne obupamo zlahka!



1991 Dnevi odprtih vrat gradu Brdo pri Kranju
1992 Po poteh baročnih spomenikov v Sloveniji
1993 Po poteh rimskih vojakov v Sloveniji
1994 Po poteh ljudskega stavbarstva
1995 Zgodovinski parki in vrtovi
1996 Kulturna dediščina meniških redov
1997 Secesijska arhitektura v Sloveniji
1998 Srednjeveška mesta
1999 Kulturne poti
2000 Kulturne poti
2001 Arhitektura 20. stoletja
2002 Industrijska dediščina
2003 Arheologija
2004 Restavratorstvo in druga znanja ter mojstrstva

povezana z njim

=  28 TEM =  28 ZGODB28 LET



2005 Nesnovna kulturna dediščina
2006 Gradovi, utrdbe in mestna obzidja
2007 Arhitekt Jože Plečnik
2008 Primož Trubar in njegov čas
2009 Dediščina, inovativnost in ustvarjalnost
2010 Kulturna dediščina in pomanjkanje
2011 Dediščinske skupnosti in prostovoljstvo
2012 Izkušnja dediščine
2013 Sto let v dobro dediščine
2014 Dediščina gre v šole
2015 Praznovanja
2016 Dediščina okoli nas
2017 Voda - od mita do arhitekture
2018 Naša dediščina: Kjer preteklost sreča prihodnost 

=  28 TEM =  28 ZGODB28 LET







Program dela:
1. oktober-december: izbor teme, oblikovanje 
koncepta, oblikovanje celostne podobe,
okrožnica šolam in vrtcem,
2. januar-februar: regionalna srečanja,
3. marec-avgust: spletni program, materiali: 
brošure, plakati, zloženke, vabila,
4. september: otvoritveni dan
5. november: vrednotenje, zaključno srečanje, 
razglasitev teme
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DEKD in TKD 2018 V ŠTEVILKAH

450 dogodkov v 165 krajih

107 poročil vzgojno-izobraževalnih zavodov
123 poročil muzejev, javnih zavodov, knjižnic, društev, …

230 poročil = 51%

27.500 otrok in mladih
25.500 obiskovalcev

1.100 mentorjev



Odprtje in DEKD in TKD 2018 na Bledu:  
• vključena je bila celotna lokalna skupnost: 30 organizacij;
• prikazana je bila široka paleta različnih vidikov in zvrsti dediščine 

Bleda in okolice: 40 vodenih ogledov, prikazov in predstavitev, 
razstav, filmov, delavnic in odprtih vrat.

DEKD in TKD 2018 zaznamuje:
• aktivnosti z medsektorskim povezovanjem,
• vključevanje vrtcev in šol, kvalitetnih primerov medpredmetnega 

vpletanja vsebin, odprtega učnega okolja,
• vključevanje Slovencev v Italiji in Italijanske skupnosti v Sloveniji,
• uspešno sodelovanje s partnerji Tedna kulturne dediščine.



Odprtje na Bledu







Kovač pri izdelovanju žebljev

Kulturni dan ob otvoritvi DEKD 22. 9. 2018 na Bledu



Kulturni dan ob otvoritvi DEKD 22. 9. 2018 na Bledu

Prikaz izdelovanja pletne



Kulturni dan ob otvoritvi DEKD 22. 9. 2018 na Bledu



Poslikava panjskih končnic



Nastop otrok Vrtca Bled



Blanske perice, odprtje na Bledu



Blanske perice, odprtje na Bledu



Odprtje na BleduKamišibaj: Vsakteri ima svoj preljubi par

Pripovedka Vilinsko jezero



Odprtje na Bledu



Zaključno srečanje v Narodni galeriji











Sveto in svet: živeti 
dediščino



HERITAGE 
EDUCATION IN 
THE CONTEXT OF 
EHD's

Nataša Gorenc, Institute for
the Protection of Cultural
Heritage of Slovenia

Heritage and Education: Learning 
through Participation

Bonn, Germany
23-24 November 2017



EUROPEAN HERITAGE DAYS 
IN SLOVENIA (1991−2018)

Nataša Gorenc and Milena Antonić
Institute for the Protection of
Cultural Heritage of Slovenia

Skopje, 27 November 
2018





Dnevi evropske kulturne dediščine 2018
Novice iz Strasbourga



Dnevi evropske kulturne dediščine 2019
Program dela



Zgodbe evropske 
dediščine/European Heritage 
Stories (lanski razpis, lanski 
dobitniki) razpis za 2019 bo 
objavljen 1.3.2019, rok bo 
1.4.2019
Teden ustvarjalcev evropske 
dediščine/European Heritage 
Makers Week
Čezmejno sodelovanje/Cross-
frontier cooperation 

Pilotne 
pobude

http://www.europeanheritagedays.com/Story/
http://www.europeanheritagedays.com/EHD-Programme/Press-Corner/News/European-Heritage-Stories-Grant-Recipients-Announced


Komunikacijski material
(zastave, baloni, …), spletna 
stran, skupno obvestilo za 
javnost
Pismo zahvale v vseh jezikih
Prenovljen DEKD priročnik
101 ideja za dogodke, A-Z 
asociacije na temo
Študije primerov dobrih praks
Skupne teme

Prepoznavnost



2019 
Arts and Entertainment: Heritage Takes the Stage
v Sloveniji: Dediščina#umetnost#razvedrilo

2020 
Heritage and Education

2021 
Inclusive Heritage (Heritage for Everyone)
v Sloveniji: 
Gastronomska dediščina za vse (delovni naslov)

Skupne teme



DEKD in TKD 2019

28. september–12. oktober

Dediščina#umetnost#razvedrilo

namen - prikazati raznolikost nepremične, premične in nesnovne kulturne 
dediščine, posvečene umetnosti in prostem času, s pomočjo katerih lahko v 
kulturnih užitkih pobegnemo iz vsakdana

ustvarjalec, poznavalec, varuh, igralec, obiskovalec

vizualne umetnosti, muzeji, galerije, kino, cirkus, zabaviščni parki, ples, 
glasba, praznovanja, festivali, igre, branje, glasba, fotografija, radio, 
televizija, gledališče, turizem in šport

raziskovanje zgodovine vseh s tem povezanih objektov in predmetov
dediščina, ki je prisotna v vseh teh oblikah sprostitve danes



vizualne umetnosti, muzeji, galerije
kino, cirkus, zabaviščni parki, 
ples, glasba in druženje - prostori 
druženja v mestih in na podeželju, 
kavarne, mestne promenade, Kazina, 
Festivalna dvorana (Baragovo 
semenišče), Križanke, plesišča na 
prostem, plesna dvorana v Postojnski 
jami, gostilne, balinišča, 
praznovanja, festivali, igre,
branje: prostori za branje, knjižnice, od 
NUKa (Kako je nastajal NUK, Plečnikovo 
svetišče, posvečeno znanju) do Branja 
pod krošnjami, vloga knjižnic kot 
kulturnega žarišča

Dediščina#umetnost#razvedrilo



glasba: od Filharmonije do paviljonov 
(zdravilišča) 
fotografija, radio, televizija
gledališče: letni odri (Jurčičeva domačija, 
Plečnikov v Tivoliju), lutke in lutkarji 
(Žogica marogica, …) 
turizem (zdravilišča, hoteli, morska, rečna, 
mestna kopališča) 
šport: športni objekti, stara kopališča: 
Ilirija, Radovljica, Mariborski otok

Dediščina v umetnosti, ki 
nastaja danes, v filmu, stripu, 
fotografiji, literaturi, glasbi, … 
npr. Mestne promenade Izola, 
Škofja Loka, Ptuj, Ribnica

Dediščina#umetnost#razvedrilo



Kaj nam daje umetnost?  

Kaj nas pritegne? 

Kako nas nagovarja? 

Kako komuniciramo z njo?

Dediščina#umetnost#razvedrilo



Iskanje in raziskovanje 
objektov, predmetov in 
zgodb povezanih z 
razvedrilom v preteklosti.

Kako, na kakšen način je 
potekalo razvedrilo nekoč 
in kako poteka danes? 

Kaj je razvedrilo pomenilo
našim prednikom in kaj 
nam pomeni danes? 

dvojnost: rudarji večino 
dneva preživi pod zemljo/
značilna urejenost rudarske 
hiše in vrta

Dediščina#umetnost#razvedrilo



Dediščina#umetnost#razvedrilo





Dediščina je ključna za raznolikost našega 
skupnega življenja, naše identitete. Življenje z njo 
je vzrok za naša osebna in skupna veselja. Končni 
rezultat naj bo osebna aktivnost in dobra volja. 
Veselje, da soustvarjamo s svojo družino, s sosedi, 
z ljudmi, s katerimi sobivamo. Ob vedno večjem 
hitenju je čas za re-kreacijo. 
Želja nas vseh je, da združimo naše veselje do 
kateregakoli hobija povezanega z dediščino in se 
zavemo, da je za nas vse pomembno, postavljanje 
vaškega mlaja ali pritrkavanje ob žegnanju. 
Re-kreiranje nam daje novo energijo, bogati nas 
same in medsebojne odnose. 

Vsi smo pravi ohranjevalci in soustvarjalci nove 
dediščine.

RAZVEDRIMO SE Z DEDIŠČINO

Dediščina#umetnost#razvedrilo



Dediščina#umetnost#razvedrilo



Dediščina#umetnost#razvedrilo



Življenje pacientov v takratni Dobrni opisuje Slovenec z 
dne 1. julija 1928 takole:
Hrupnih zabav nimamo v Dobrni, pač pa se prirejajo
prijetni prijateljski sestanki v lepih lokalih zdraviliškega
doma. Vojaška godba igra dvakrat na dan, v veliki 
dvorani pa se vrše igre in koncerti. Krasna igrišča in 
športni prostori nudijo priložnost za vsakovrsten šport. 
Tudi lovci in ribiči pridejo v bližini Dobrne na svoj 
račun. Za zvezo z ostalim svetom skrbi izboren 
avtobus, ki ima zvezo z vsemi vlaki v Celju.

Stopar, Ivan. Zdravilišče Dobrna, KNSS, 185, Ljubljana 
1995 

SEZNAM LITERATURE:
Barbara Kavčič, INDOK center, Ministrstvo za kulturo

Dediščina#umetnost#razvedrilo

Kraj odprtja DEKD in TKD 2019 še ni izbran.



NAČRTOVANJE

kaj – za koga – s kom

vsebina – ciljna publika – ekipa, partnerji                    

(raznolika, skupni cilji)

ORGANIZACIJA in IZVEDBA

sredstva – misliti na vse (promocija)

VREDNOTENJE

vprašalnik – osebni stik (dvosmerni proces)

ORGANIZACIJA USPEŠNEGA DOGODKA

ZGODBA

NAPAKE SO KORISTNE



arheološka dediščina, stavbna 
dediščina, etnološka dediščina, 

krajinska arhitektura, 
zgodovinska dediščina, tehniška 
dediščina, urbanizem, likovna 
in vizualna dediščina, arhivsko 
in knjižnično gradivo, nesnovna 

dediščina, naravna dediščina

posamezniki, 
društva, 

šole 

ZVKDS, muzeji, 
galerije, arhivi, 

knjižnice, ZRSVN, 
krajinski parki

ZGODBA



POVEZOVANJE 
SODELOVANJE 
SKUPNI CILJI 

PRAVOČASNE PRIPRAVE 
VZTRAJNOST

Turizmu 
pomaga 

lastna glava

Študijski 
krožki, ACSUniverza 

za tretje 
življenjsko 
obdobje



Škofja Loka, občina, od l. 2006

OBČINA

podpora 
informator
koordinator

Koper, mestna občina, od l. 2015 Idrija, občina, CUDHg, od l. 2012



DEKD 2006 – GRADOVI, UTRDBE IN MESTNA OBZIDJA

Sprehod po jeseniških graščinah: kviz in tematska razstava
(Občinska knjižnica Jesenice) Veronika z Malega gradu: delavnica in 
voden ogled gradu (Matična knjižnica Kamnik) Podobe istrskih 
gradov: diaprojekcija in tematska razstava (Osrednja knjižnica 
Srečka Vilharja Koper)

DEKD 2012 – IZKUŠNJA DEDIŠČINE
Vaja dela mojstra ali Kako so pri domačih opravilih pomagali otroci: 
predavanje in delavnica (Krajevna knjižnica Šentrupert) Včasih za peč, 
zdaj pa nič več ali Kako so včasih preživljali popoldneve: predavanje 
in delavnica (Knjižnica Pavla Golie Trebnje) Pohod po poti ozkotirne 
železnice Žalec - Zabukovica (Medobčinska splošna knjižnica Žalec) 
Slovenska Bistrica skozi čas - sprehod po mestnem jedru s strokovnim 
vodstvom (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica) Spomini na 
industrijsko mesto Kranj: razstava in projekcija filma (Mestna 
knjižnica Kranj) 

DEKD 2015 – PRAZNOVANJA

Praznik sv . Jurija v Piranu, zapisi in legende: predavanje (Knjižnica 
Piran) Godovanje v Velikem Gabru in okoliških krajih v okviru 4. 
praznika korenja (Knjižnica Pavla Golie Trebnje) Kako so nekdaj 
praznike obhajali, zbiranje spominov in Divja davna potovanja, 
literarna delavnica (Knjižnica Logatec) Lokalna kulturna dediščina za 
mlajše generacije (Knjižnica Laško) O vinskih svetnikih, predavanja 
Vita Hazlerja (Medobčinska splošna knjižnica Žalec)



Mariborska knjižnica: Od Isserleina do 
Rosnerja – po sledeh mariborskih Judov



Globus - od veleblagovnice do knjižnice
Po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja je bila v 70. letih prejšnjega 
stoletja zgrajena veleblagovnica Globus. Kakšna je bila Koroška cesta 
pred gradnjo in med njo, kako je zgledal Globus v časih največjega 
sijaja, kdaj so ga pričeli prenavljati in spreminjati v knjižnico … so teme 
razstave, kjer bo predstavljen tudi arhitekt s svojimi kranjskimi 
arhitekturnimi stvaritvami. 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, OE Kranj, Gorenjski muzej in Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj



Je dediščina politična kategorija?

Zgodba, ki je ni bilo



Obarvano rdeče kot Rakušev

mlin. Rdeče kot ogenj. Rdeče kot 

opomin. Oživljamo 111 let stare

opeke.

S projektom bomo obudili spomin na 

največjo stavbo v Celju, ki je bila leta 

2014 »izbrisana« s površja našega 

mesta. Rakušev mlin je Mestna občina 

Celje leta 2002 z odlokom razglasila za 

kulturni spomenik. V požaru leta 2014 

je bila stavba tako poškodovana, da so 

jo porušili in izginil je pomemben 

spomenik nepremične kulturne 

dediščine. Opeke so shranili v depoje 

MNZ v Celju. Da pa ne bi postale le 

kup mrtvega materiala, smo se odločili, 

da jih bomo uporabili za izdelavo 
opečnih prezračevalnih mrež. 



REGISTRACIJA

Rok za oddajo prijav je 20. april 2019.

Prijava naj bo čim bolj popolna.

http://www.zvkds.si/sl/dekd/prijava-prireditve
http://www.zvkds.si/sl/dekd/prijava-prireditve


Vsi dogodki bodo objavljeni do konca meseca junija.

http://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-prireditve


Sledite nam na FB profilu DEKD in TKD

https://www.facebook.com/dnevievropskekulturnedediscine/?ref=settings


Kulturni bazar: 4. april 
2019, Cankarjev dom

http://www.kulturnibazar.si/program/


PRIDRUŽITE SE NAM V LETU 2019! 

RAZVEDRIMO SE Z DEDIŠČINO
SKUPAJ!

HVALA!


