
KULTURNA DEDIŠČINA:
SPOZNAJ, VARUJ, OHRANI – SVO

KAKO MOTIVIRATI OTROKE, DA SKRBIJO ZA SVET OKOLI SEBE
Milena Antonić, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor







Umetnostni zgodovinar, zgodovinar, etnolog, arheolog, restavrator, arhitekt …, izbor ilustracij 
poklicev, ki skrbijo za varovanje dediščine.                                      Ilustracije: Samo Jenčič



Maribor, spoznavanje stavbne dediščine, vodeni sprehod, reševanje delovnih listov



Maribor, spoznavanje stavbne dediščine, Cankarjeva ulica, detajl na pročelju vile 



Maribor, spoznavanje stavbne dediščine, vodeni sprehod, reševanje delovnih listov



Maribor, arheološko najdišče Piramida, spoznavanje arheološke dediščine, vodeni sprehod



MARIBOR, arheološko najdišče Piramida, spoznavanje arheološke dediščine, dediščinska tematska delavnica, 
izdelava pečatnika*
* Pečat je bil pripet na koncu dokumenta, da potrdi njegovo verodostojnost.



Maribor, arheološko najdišče Piramida, spoznavanje arheološke dediščine, dediščinska tematska delavnica,
izdelava akvamanila*
* Akvamanile je vrč za vodo, ki so ga uporabljali za umivanje ali splakovanje rok.



Maribor, arheološko najdišče Piramida, spoznavanje arheološke dediščine, dediščinska tematska delavnica,
izdelava akvamanila*
* Akvamanile je vrč za vodo, ki so ga uporabljali za umivanje ali splakovanje rok.



Maribor, Mariborski park, vrtnoarhitekturna dediščina, vodeni sprehod



Maribor, Mariborski park, vrtnoarhitekturna dediščina, dediščinska tematska delavnica PARK – kulturni in naravni spomenik 



Maribor, Mariborski park, vrtnoarhitekturna dediščina, dediščinska tematska delavnica PARK – kulturni in naravni spomenik 



Maribor, ZVKDS, OE MB, ogled restavratorskih ateljejev, ateljeja za konserviranje in restavriranje arheoloških,
kulturnozgodovinskih in etnoloških predmetov kovinskega izvora 



Maribor, ZVKDS, OE MB, ogled restavratorskih ateljejev, ateljeja za restavriranje arheoloških predmetov iz keramike



Maribor, ZVKDS, OE MB, ogled restavratorskih ateljejev, ateljeja za konserviranje in restavriranje slik in kipov



Maribor, ZVKDS, OE MB, vodeni sprehod po mestu in raziskovanje mesta z nalogami



Ljutomer, vodeni sprehod, dediščinska tematska delavnica Cehi,* izdelava izveskov
* Ceh je združenje obrtnikov enakih ali podobnih poklicev.



Ljutomer, vodeni sprehod, dediščinska tematska delavnica Cehi,* izdelava izveskov
* Ceh je združenje obrtnikov enakih ali podobnih poklicev.



Maribor, sodelovanje z Muzejem narodne osvoboditve Maribor, 
vodeni sprehod in dediščinska tematska delavnica Kako je oblečena hiša



Veržej in Maribor, spoznavanje kulturne dediščine kraja in dediščinska tematska delavnica Moj kraj, kolaž



HVALA!

Avtorica Spoznaj, varuj, ohrani – SVO in

sokoordinatorka Tedna kulturne dediščine – TKD 

Milena Antonić

https://www.facebook.com/pages/SPOZNAJ-VARUJ-OHRANI/116517375188028?fref=ts


