
29. DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE in 
7. TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

ZAKLJUČNO SREČANJE
29. november 2019, Cankarjev dom, Vrhnika

Nataša Gorenc in Milena Antonić
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije



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
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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.

















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
Čezmejno sodelovanje/Cross-
frontier cooperation 

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



− sprememba naslova v Zgodbe Dneov

evropske kulturne dediščine

− začetek razpisa kar se da hitro

− zagotovili skrajšano verzijo navodil

− izdali brošuro dobrih praks 

prejemnikov nagrade

Zgodbe DEKD 
2019



− 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

Časovnica
2020



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

DEKD in TKD 2021
25.9.–9.10.2021

Dober tek!







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.



Program dela:
1. oktober-december: izbor teme, oblikovanje 
koncepta, oblikovanje celostne podobe,
obvestilo 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



NAČELA

Vključevanje namesto izključevanja.

Iskanje sinergij namesto tekmovanja.

Vzpostavljanje dobrega odnosa.

Pravočasne priprave.

Ne obupamo!



PRIDRUŽITE SE NAM TUDI V
PRIHODNJEM LETU!

HVALA!


