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Zakaj? Ustava Republike Slovenije

• 73. člen (varovanje in naravne in kulturne dediščine)

• „Vsakdo je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti 
in redkosti ter kulturne spomenike. Država in lokalne skupnosti 
skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.“



Zakaj? Učni načrti … 

• na primerih iz krajevne zgodovine presojati pomen ohranjanja in 
varovanja kulturne dediščine ter razviti odgovoren odnos do okolja; 

• oceniti pomen knjižnic, muzejev in arhivov; 

• pripravljati se na samostojno in odgovorno ravnanje v življenju kot 
posamezniki in kot člani lokalne skupnosti in družbe;

• učenci razvijajo kritičen odnos do svojega obnašanja v okolju;

• učencih na izbranih primerih spoznavajo vplive zgodovinskega razvoja 
na razvoj znanstvene misli in obratno.



S kom? 

• Sodelovanje z ZVKDS, OE Maribor

• Nastopi v Pokrajinskem muzeju Maribor, Muzeju narodne 
osvoboditve Maribor na Malem simpoziju, Zborovanju mladih 
zgodovinarjev, sodelovanje v različnih projektih, dnevi dejavnosti

• Sodelovanje s Pokrajinskim arhivom Maribor

• Sodelovanje s Pogrebnim podjetjem Maribor



Kako spoznavamo kulturno dediščino?

Kulturno dediščino spoznavamo na dnevih dejavnosti v šoli in izven nje.

Primeri:

• medgeneracijsko sodelovanje med učenci;

• medgeneracijsko sodelovanje z njihovimi starši in starimi starši;

• dramatizacije;

• razstave.



Ekipa OŠ Draga Kobala, Muzeja NO, ZVKDS











Medpredmetno povezovanje



Medpredmetno povezovanje



Restavratorska delavnica





Kulturna dediščina povezuje  

DRUŽBOSLOVJE                         NARAVOSLOVJE                   

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA                      GLASBENA UMETNOST….



V Muzeju narodne osvoboditve





Perice



Kemijski poskusi



S strokovnjaki iz ZVKDS



Na terenu po starem mestnem jedru



Pokrajinski arhiv Maribor



Fabrike









Pogrebno podjetje Maribor





Obujanje športnih legend



Vodiči po kulturni dediščini mariborskega 
pokopališča



Dodana vrednost za učence

• Spoznavanje  kulturne dediščine na terenu

• Iskanje rešitev oz. predlogov za obnovljeno nepremično dediščino

• Predlogi za obnovitev in namen stavb, ki propadajo

• Nastopanje, veščine za vse življenje

• Medgeneracijsko sodelovanje (zbiranje spominov, iskanje narečnih 
besed, zbiranje predmetov za razstave)



Dodana vrednost za kolektiv

• Povezovanje, medpredmetno sodelovanje

• Možnost sodelovanja in iskanja novih pristopov

• Krepitev medosebnih odnosov pri skupnih projektih



Osebna rast 

• Osebna rast s pomočjo družbeno odgovornega dela, ki ni v rednem 
delu in zahteva osebni odnos do kulturne dediščine oz. določene 
problematike

• Zgled učencem



Viri fotografij

• Osebni arhiv Marjetka Berlič

• Arhiv šole


