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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 (26.9.-10.10.2020);

− 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

=  29 TEM =  29 ZGODB29 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
2018 Dediščina#Umetnost#Razvedrilo

=  29 TEM =  29 ZGODB29 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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ŠTEVILO DOGODKOV

O RASTI GOVORIJO ŠTEVILKE



DEKD in TKD 2019 V ŠTEVILKAH

450 dogodkov v 150 krajih

115 poročil vzgojno-izobraževalnih zavodov
81 poročil muzejev, javnih zavodov, knjižnic, društev, …

196 poročil = 44%

22.500 otrok in mladih
1.200 mentorjev

21.500 obiskovalcev



– 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

22.500 otrok in mladih
1.200 mentorjev

21.500 obiskovalcev



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=IZKUŠNJE SO KORISTNE



Odprtje in DEKD in TKD 2019 na Vrhniki:  
• vključena je bila lokalna skupnost: 30 organizacij;
• prikazana je bila široka paleta različnih vidikov in zvrsti dediščine 

Vrhnike in okolice: 30 vodenih ogledov, prikazov in predstavitev, 
razstav, filmov, delavnic in odprtih vrat.

DEKD in TKD 2019 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.

















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



Dnevi evropske kulturne dediščine 2018
Novice iz Strasbourga





European Heritage Days
Assembly
Council of Europe, Strasbourg, France
16-18 October 2019

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





Dnevi evropske kulturne dediščine 2020
Program dela



Zgodbe dnevov evropske 
kulturne dediščine/European 
Heritage Days Stories
Teden ustvarjalcev evropske 
dediščine/European Heritage 
Makers Week
Skupne teme/Common
themes

Pobude



Zgodbe DEKD: 2019

Potek natečaja

84 
PRIJAV

52 
PREDIZBOR

Španija, Irska, 
Nizozemska, 

Slovenija, 
Finska, Serbija, 

Črna Gora, 
Italija and 
Severna 

Makedonija

160 
PRIJAV V 

LETIH 
2018 in 

2019



Zgodbe DEKD 
2019

sprememba naslova v Zgodbe 
Dneov evropske kulturne dediščine
začetek razpisa kar se da hitro
zagotovili skrajšano verzijo navodil
izdali brošuro dobrih praks 
prejemnikov nagrade



Časovnica
2020

sredi januarja: objava razpisa
sredi februarja: rok za prijavo
Marec: zaključek predizbora
konec marca: dopolnitev prijav, konec 
aprila
konec maja: končni izbor komisije
začetek junija: objava rezultatov izbora
julij: začetek projektov
konec januarja 2021: uresničevanje 
projektov
konec februarja 2021: poročilo



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



DEKD in TKD 2020

26.9.–10.10.2020

Spoznaj, Varuj, Ohrani
Izobraževanje o dediščini/Heritage Education

Kraj odprtja DEKD in TKD 2020 Semič.



DEKD in TKD 2021
25.9.–9.10.2021

Dober tek!
Dediščina za vse/Heritage for Everyone



Čudovito! Odličen predlog.

Tema bo omogočala zelo različne interpretacije. 

Ponovno nov izziv za ustvarjalen pristop.

Tema je aktualna, spet in spet potrebna, da je stalno 

prisotna informacija o pomenu dediščine in možnostih za 
odkrivanje le- te.

Odlično, bomo zraven!

Tema nam je pisana na kožo, saj pod naše okrilje spada 
UNESCO Globalni geopark Idrija in ena glavnih nalog 

geoparkov je tudi izobraževanje o dediščini. 

Zelo zanimiva tema za naše društvo, katerega dejavnost je 
izobraževanje starejših. Veliko članov je vključenih v študijske 

skupine  katerih vsebina zajema dediščino,  ohranjanje in 
razvoj identitete, kulture in jezika slovenskega naroda.





Hallstatt 

















arheološka dediščina, stavbna 
dediščina – profana in sakralna, 
etnološka dediščina, krajinska in 

vrtno-arhitekturna dediščina, 
zgodovinska - memorialna dediščina,

industrijska – tehniška dediščina, 
urbanistična, likovna in vizualna 
dediščina, arhivska in knjižnična  

nesnovna dediščina, naravna 
dediščina – naravne vrednote



nepremična dediščina

premična dediščina

nesnovna dediščina

naravna dediščina –
naravne vrednote







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



Piran, cerkev sv. Jurija



Hrastoveljski Mrtvaški ples; strop ljubljanske stolnice, Giulio Quaglio



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



Štanjel, vaško jedro



Maribor, mestno središče



Krajinski park sečoveljske soline



Register nepremične kulturne dediščine – RKD, 31.12.2019 
vpisanih 30608 enot: 8455 kulturnih spomenikov, 
20966 registrirane dediščine, 
207 dokumentarno varstvo, 
525 ostalo



Register nepremične kulturne dediščine – RKD
https://gisportal.gov.si/portal/home/



Register nepremične kulturne dediščine – RKD
https://gisportal.gov.si/portal/home/







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

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


Register nesnovne kulturne dediščine
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…

www.kamra.si





arheološka dediščina, stavbna 
dediščina, etnološka dediščina, 
krajinska in vrtno-arhitekturna, 
memorialna dediščina, tehniška, 

industrijska dediščina, 
urbanistična, 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



REGISTRACIJA

Rok za oddajo prijav je 20. april 2020.

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: 9. april 
2020, Cankarjev dom

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








PRIDRUŽITE SE NAM TUDI V
PRIHODNJEM LETU!

HVALA!


