
29. DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE

7. TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

Dediščina je vendar nekaj lepega

Nataša Gorenc in Milena Antonić
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

16. april 2019, 23. POSVET DRUŠTVA RAVNATELJ, Radenci





Hallstatt 



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







Zgornja Ščavnica – Domačija Granfož

Dobrine – Domačija Vuk





































































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) 



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



– 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

450 dogodkov v 165 krajih
27.500 otrok in mladih

25.500 obiskovalcev
1.100 mentorjev

502 sodelujočih 
organizacij





Sveto in svet: živeti 
dediščino



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 umetnosti in sprostitve danes



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, škuljanje, klekljanje čipke, 
pletarstvo 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



ODKRIJMO PRAVO PODOBO, 
POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ ORMOŽ, ZVKDS OE 
MARIBOR, GIMNAZIJA PTUJ

Kaj je štafelajno slikarstvo? Na kaj in s 
čim slikamo? Zakaj so mnoge baročne
slike bolje ohranjene od 
impresionističnih? Kakšne so običajne
poškodbe slik in kako jih popravimo? 
Kdo določa ceno umetnin? Vse to in še
več so izvedeli dijaki Gimnazije Ptuj.

Ptuj, Odkrijmo pravo podobo – štafelajno slikarstvo, serija predavanj  
2010,2013,2016                                                                              



Ptuj, Odkrijmo pravo podobo – lesene skulpture, serija predavanj  2011,2014,2017                                                                           



Povezani: PM Ptuj Ormož, Srednja šola, ZVKDS

Ptuj, Odkrijmo pravo podobo – stenske slike, serija predavanj  2012,2016                                                                             



Maribor, Freske (predavanje, delavnica, ogled), 2015



Foto: M.KambičMaribor, Freske (predavanje, delavnica, ogled), 2015



Maribor, Freske (predavanje, delavnica, ogled), 2015 Srednja gradbena šola in 
gimnazija, ZVKDS OE MB



MOZAIKI, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor,2016
Najprej so prisluhnili razlagi o najstarejših mozaikih, kar sta ob diapozitivih predstavila mag. Bine Kovačič in Milena 
Antonić z ZVKDS OE Maribor. Nato so mladi v keramičarski delavnici sledili navodilom za izdelavo mozaikov, vodila sta 
jih učitelja Ciril Ambrož in Boštjan Čukur. Pridružili so  se tudi devetošolci OŠ Leona Štuklja iz Maribora. Delo je bilo 
zanimivo in hitro končano! Iz koškov keramičnih ploščic ter lesa in iz kamenčkov so izdelali slike in podstavke za vročo 
posodo. 











































Snemanje oddaje 









REGISTRACIJA

Rok za oddajo prijav je 10. maj 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


PRIDRUŽITE SE NAM V LETU 2019! 

RAZVEDRIMO SE Z DEDIŠČINO
SKUPAJ!

HVALA!


