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POVEZOVANJE 
KULTURE, UMETNOSTI IN ZDRAVJA



doživljanje z vsemi čutili

dobro počutje

knjižnice in arhivi

STROKA in LAIČNA 
JAVNOST

SODELUJ, NE TEKMUJ

450 dogodkov

spoznavanje dediščine 
na mestu samem (in situ)

ustvarjalnost

www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd

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


Delavnica gradnje 
suhega zidu



Veslanje po posavski vodni poti



Idr'je, Idr'je! 50 let košarke v Idriji, 
razstava in prikaz



Po poteh pesniških voda od mita do arhitekture



9. pohod po Bevkovi poti



Na stičišču KRASnih poti



Na grad Rihemberk, pohod



Potepajmo se skupaj in spoznavajmo dediščino



Spoznaj, varuj, ohrani, sprehod po mestu



Ko zadiši po preteklosti



Življenje na kmetiji nekoč in danes



Fotografsko 
potepanje po 
nekdanji kočevarski
vasi, OŠ Semič

Kaj je lepšega za učence 
kot zapustiti šolske klopi 
in se napotiti raziskovati 
preteklost? 
Pomembno je, da vsak po 
svojih zmožnostih 
ohranja, plemeniti in 
razvija kulturno dediščino.



Pesem štirih, pritrkovalska delavnica



Bled, dramatizacija na temo 
turizma nekoč



Fabrike: OŠ Draga Kobala Maribor
Učenci na terenu spoznavajo 
podzemne industrijske rove pod 
mestom s strokovnjaki ZVKDS in 
izvedejo hudomušno 
dramatizacijo v fabriški menzi.



MEDENE DOBROTE,  IC 
Piramida Maribor

tekmovanje v izdelavi 
dražgoških kruhkov, 
predavanja in ogled 
filmov na temo pomena 
čebel in čebeljih 
izdelkov, senzorično 
ocenjevanje medu, …



Predstavitev knjige receptov



Vse o DEKD, TKD in temi Dober tek:
www.zvkds.si/sl/utrinki/spletno-srecanje-

dekd-tkd-2021

http://www.zvkds.si/sl/utrinki/spletno-srecanje-dekd-tkd-2021


Nepremična kulturna dediščina:

• stavbe: obrati za predelavo hrane, 
trgovine, tržnice, kmetije, mlini, 
kašče, sušilnice, čebelnjaki, črne 
kuhinje, kuhinje, jedilnice in 
dvorane, gostilne, …; 

• zelenjavni in zeliščni vrtovi;

• kulturna krajina: vinogradi, njive, 
sadovnjaki, gorski pašniki, terasaste 
krajine, soline, …;

register nepremične dediščine: http://eid.si/, 
https://gisportal.gov.si/rkd

http://eid.si/
https://gisportal.gov.si/rkd


Premična kulturna dediščina:

• predmeti za pripravo, skladiščenje in uživanje 
hrane (jedilni pribor, prti, steklovina, dodatki 
za dom;

• umetniški predmeti, povezani z gastronomijo 
(tihožitja, okrasni predmeti, pohištvo…);

• pisna dediščina (kuharske knjige, meniji, 
članki…); prvi slovenski pesnik je napisal prvo 
kuharsko knjigo v slovenskem jeziku, Ivan 
Cankar je pisal o kavi in o slamnati košari s 

suhimi hruškami, France Prešeren je pesem in 
današnjo himno, posvetil vinu.

muzeji in galerije: http://museums.si/sl-si/, knjižnice: https://www.dlib.si/, 
arhivi: https://www.zac.si/wp-content/uploads/2014/04/Slovenski-arhivi-
se-predstavijo_2013.pdf

http://museums.si/sl-si/
https://www.dlib.si/
https://www.zac.si/wp-content/uploads/2014/04/Slovenski-arhivi-se-predstavijo_2013.pdf


Nesnovna kulturna dediščina

• znanja in spretnosti, povezana s 
kmetijstvom (živinoreja, poljedelstvo, 
vinogradništvo, čebelarstvo) in predelavo 
hrane, nakupom in prodajo, pripravo in 
uživanjem vsakodnevnih, prazničnih in 
delovnih jedi;

• šege in navade, povezane s hrano;

• več kot 20 od 90 enot nesnovne kulturne 
dediščine v registru je povezanih s hrano. 



REGISTER NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE je uradni register 
nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Po zadnjih 
podatkih je vanj vpisanih 90 enot in 252 nosilcev nesnovne kulturne 
dediščine. http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register

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


Vsi dogodki bodo objavljeni 
do konca meseca junija na spletnem mestu:
www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-prireditve

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


Več na povezavah: www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd

www.facebook.com/dnevievropskekulturnedediscine/

HVALA!

http://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd
http://www.facebook.com/dnevievropskekulturnedediscine/

