
25 let
Dnevi evropske kulturne dediščine

Praznovanja

PROGRAM PRIREDITEV IN DEJAVNOSTI

25. 9.~3. 10. 2015
Teden kulturne dediščine

www.zvkds.si/dekd

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, častni pokrovitelj praznovanj 
ob 25-letnici Dnevov evropske kulturne dediščine v Sloveniji



25. september ob 12. uri:
odprtja v Idriji, Kopru, Kostanjevici na Krki, Kranju, Novem mestu, 
Piranu, na Ptuju, v Radovljici, Slovenskih Konjicah, Škofji Loki, Tržiču 
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osrednja slovesnost v Žički kartuziji

400 brezplačnih dogodkov po vsej Sloveniji

© Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
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zanj Jernej Hudolin koordinatorka in urednica Nataša Gorenc lektoriranje Alenka Kobler oblikovanje Nuit d.o.o. 

naslovnica zbirka Vekoslava Kramariča, dokumentacija Slovenskega etnografskega muzeja; Marko Pleško; Ivana 

Kobilca, Poletje, 1889/90, Narodna galerija Ljubljana; fototeka etnološkega oddelka Pokrajinskega muzeja 

Ptuj - Ormož tisk EVROGRAFIS d.o.o. naklada 20.000 

Ljubljana, september 2015
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Spoštovana bralka, spoštovani bralec!

Knjižica, ki je pred vami, vas seznanja s programom prireditev in dejavnosti, ki obiskovalcem 

odpirajo vrata v čudoviti svet kulturne dediščine. Konservatorji in njihovi sodelavci so marljivi 

nadaljevalci poslanstva kamniškega rojaka Franceta Stelèta, ki je kot prvi konservator že pred 

stotimi leti opozarjal na pomen kulturne dediščine in v okviru tega na arheološke ostaline, javne 

spomenike, kozolce, šege in običaje ter na pripravljanje tradicionalnih jedi. 

V Sloveniji imamo bogato kulturno dediščino in izročilo, ki so ga poleg Stelèta odkrivali in 

popisovali mnogi etnologi in drugi strokovnjaki. Danes se lahko pohvalimo tudi s številno 

kakovostno literaturo s tega področja. Naši muzeji, arhivi in galerije hranijo dragocene 

eksponate, ki pričajo o kulturi na slovenskih tleh ter o življenju in običajih naših prednikov. Pa 

vendarle kljub razvoju dediščinskih znanj in stroke ter kljub dosedanjim naporom na področju 

varovanja kulturne dediščine obstaja še veliko spomenikov državnega in lokalnega pomena, 

ogromno naše dragocene kulturne dediščine, ki še vedno propada in je v nevarnosti, da bo zob 

časa uničil njene dediščinske lastnosti. Tako kot se je v preteklosti že zgodilo z mnogimi našimi 

dragocenimi dediščinskimi spomeniki. 

Prav tako lahko kljub dokajšnji razvitosti etnologije na Slovenskem ugotovimo, da si kultura in 

umetnost še nista utrli zadovoljive poti v vrtce, osnovne in srednje šole ter se še nista dovolj 

vtisnili v zavest prebivalstva Slovenije. Želimo si, da bi se muzeji, arhivi in galerije še bolj kot 

doslej vključili v slovenski izobraževalni sistem ter poglobili svojo vlogo sodobnih učilnic. Po tej 

poti že stopajo tudi Dnevi evropske kulturne dediščine. 

Ministrstvo za kulturo se zaveda pomena varovanja, obnavljanja, promocije in razvoja kulturne 

dediščine; ta je tudi temelj demokratizacije družbe. Zato je ozaveščanje o kulturni dediščini še 

toliko bolj pomembno. Dediščina nas na najbolj neposreden način seznanja z življenjem naših 

prednikov, to je s koreninami slehernega med nami. Narod brez korenin, narod, ki ne spoštuje 

svoje kulturne dediščine, ne more biti odprt do drugih kultur in tudi nima prihodnosti. Zato skrb 

za kulturno dediščino slovenskega prostora ne more biti le stvar nekaterih strokovnjakov, temveč 

mora postati skrb vseh prebivalcev Slovenije. 

Teme Dnevov evropske kulturne dediščine so bile vsako leto skrbno izbrane. Letošnji Dnevi 

evropske kulturne dediščine so posvečeni praznovanju in so tesno povezani s praznovanjem 25. 

obletnice Dnevov evropske kulturne dediščine.

Letošnja tema ponuja številne možnosti interpretacije kulturne dediščine. Razlogov za 

praznovanje je v življenju veliko, od osebnih in družinskih praznikov do številnih tradicionalnih del, 

ki so se pričela ali končala z različnimi obrednimi dejanji. Praznovanja so povezana s slovenskimi 

šegami, plesi in ljudsko pesmijo, ki povezujejo Slovence doma in na tujem, povezujejo različne 

generacije, prispevajo k razumevanju lastnih korenin, k spoštovanju maternega jezika in kulturne 

dediščine, ki so jo ustvarjale generacije naših prednikov.
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Tudi različni kulturni objekti so bili ustvarjeni v čast pomembnih zgodovinskih dogodkov. Na 

Ministrstvu za kulturo se letos veselimo obnovitve nekaterih pomembnih dediščinskih objektov, 

kot je bila obnovitev dvorca Vipolže in kot bosta prenova Narodne galerije in oživitev Plečnikove 

hiše. 

Od 25. septembra do 3. oktobra 2015 bodo strokovnjaki in sodelavci muzejev, galerij, arhivov, 

knjižnic, območnih izpostav Javnega sklada za kulturne dejavnosti, lokalnih in krajevnih skupnosti, 

nevladnih organizacij, vrtcev, šol ter drugi pripravili kulturne vsebine na temo praznovanja, da bi 

obiskovalcem vseh generacij približali kulturno dediščino.

Slovenija se z nekaterimi dogodki pridružuje tudi dvaintridesetim evropskim državam, ki jih 

povezuje tema Industrijska in tehniška dediščina.

Skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije je možen samo, če bomo vsi, vsak po svojih 

možnostih, ohranjali, plemenitili in razvijali kulturno dediščino. Ne dvomim, da vas bodo številne 

prireditve in dejavnosti navdušile in vas uvrstile v krog tistih, ki se zavedajo pomena svojih 

korenin in bogate kulturne dediščine slovenskega prostora. 

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, 

ministrica za kulturo Republike Slovenije

25 let Dnevov evropske kulturne dediščine v Sloveniji

Ob četrt stoletja neprekinjene dejavnosti Dnevov evropske kulturne dediščine v Sloveniji je čas, 

da se ozremo na naše začetke in na prehojeno pot. 

Jack Lang, ki je bil v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja francoski minister za kulturo, je 

ministrom na srečanju leta 1985 v španski Granadi prenesel pozitivne izkušnje in izreden uspeh 

Dnevov odprtih vrat leta 1984 v Franciji. Preprosta ideja o odkrivanju kulturne dediščine in o 

možnostih uživanja v doživljanju dediščine za prav vsakogar izmed nas se je pod okriljem Sveta 

Evrope in Evropske unije kmalu razširila po vsej Evropi kot Dnevi evropske kulturne dediščine. 

Države, ki so se vključile v projekt z enakim ciljem dediščino približati ljudem, so bile soočene 

z različnimi danostmi. V nekaterih državah so Dnevi takoj uspeli, v Sloveniji v začetnih letih 

odziv javnosti in medijev ni bil tak, kot bi si ga želeli. Takratna Uprava RS za kulturno dediščino 

si je za osnovno komunikacijsko sredstvo izbrala knjigo, vodnik po kulturnih spomenikih. V 

nekaj letih ji je uspelo pritegniti k sodelovanju takratne regionalne zavode za varstvo naravne 

in kulturne dediščine ter sčasoma tudi vedno več muzejev. Lahko rečemo, da so Dnevi v letu 

1998 prestopili prag anonimnosti: prireditve, ki so ilustrirale življenje v srednjeveških mestih, 

so privabile 10.000 obiskovalcev. Na dogodke je bila prvikrat opozorjena najširša javnost, saj 

so o njih poročali nacionalni in lokalni tiskani mediji ter radijske postaje. Po začetnem skromnem 

sodelovanju nacionalne televizije se je rodila zamisel, da bi Dneve spremljali in zaznamovali s 

posebno oddajo, in tako danes nastaja že 18. oddaja Podoba podobe. Arhivski fond teh oddaj je 

resnično zanimiv, dragocen in v vseh pogledih profesionalen in tehten televizijski zapis Dnevov 

v Sloveniji.

Na začetku so Dneve sooblikovale institucije, katerih osnovni dejavnosti sta varovanje in promocija 

kulturne dediščine. Ob prepričanju, da dediščino najbolje varujemo ljudje sami, pa smo začeli 

širiti mrežo sodelujočih v kroge nevladnih organizacij, društev. Najprej v takratni Zvezi kulturnih 

organizacij, Javnem skladu za kulturne ljubiteljske dejavnosti, kasneje tudi z lastnimi pobudami. 

To nam je še posebej uspelo v letu 2005, ko smo s temo Dnevov želeli najširši javnosti približati 

pojem nesnovna kulturna dediščina. To je bilo dobro leto po sprejetju UNESCOVE konvencije o 

varovanju nesnovne kulturne dediščine in dve leti pred njeno ratifikacijo pri nas. Ob prireditvah, ki 

so jih v veliki meri sooblikovala društva, smo izdali tudi publikacijo Nesnovna kulturna dediščina, 

in to so bili prvi koraki k varovanju in popularizaciji te dediščine pri nas. 

V razvoju Dnevov sta sledili še dve prelomnici. Z uveljavitvijo letos tretjega nacionalnega projekta 

Tedna kulturne dediščine nam je skupaj s partnerji uspelo pritegniti k sodelovanju večje število 

vzgojno-izobraževalnih zavodov. S tem smo pridobili vsi, tako otroci, ki spoznavajo dediščino 

okoli sebe na njim razumljiv način, kot tudi mi, ki želimo najmlajšim dediščino približati. Druga 

pomembna novost je bila uvedba regionalnih srečanj, ki zelo pripomorejo k širjenju ideje o 
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pomenu kulturne dediščine in ki danes vsem sodelujočim pomenijo možnost povezovanja, 

izmenjave dobrih praks in vir navdiha. 

Naj omenim še nekaj dosežkov: lani je v programu sodelovala ena zamejska šola, letos jih sodeluje 

kar šest. Kot izreden pojav Dnevov je treba omeniti tudi organizacijo in izvedbo otvoritvenih 

dogodkov, ki v kraju, kjer potekajo, navadno pustijo izjemno pozitivno izkušnjo povezanosti, 

izkušnjo, da naša posamična prizadevanja dobijo mnogo večji pomen ob skupnih akcijah (Idrija, 

Krško, Laško, Piran, Slovenjska Bistrica, Škofja Loka …). 

Z gotovostjo lahko trdimo, da so Dnevi evropske kulturne dediščine pri nas prerasli v gibanje. To 

se brez množice sodelujočih v vseh teh letih zagotovo ne bi zgodilo. Za to se jim prav posebej 

zahvaljujem. 

Ob letošnjem praznovanju se za častno pokroviteljstvo zahvaljujem tudi predsedniku Republike 

Slovenije Borutu Pahorju.

Jernej Hudolin,

generalni direktor 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Idrija

Koper

Kostanjevica na Krki

Kranj

Novo mesto

Piran
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Radovljica

Ptuj Škofja Loka

Tržič

ŽužemberkSlovenske Konjice

ODPRTJE DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE IN 
TEDNA KULTURNE DEDIŠČINE

25. september, 12.00: Idrija, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Novo mesto, Piran, Ptuj, 
Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tržič, Žužemberk

18.00, Žička kartuzija: osrednja slovesnost

Natančen program najdete v zloženki Program odprtja DEKD in TKD.

»Vdihniti življenje vsej naši dediščini« je bilo geslo, ki ga je francosko ministrstvo za kulturo leta 
1984 sprejelo za prve Dneve odprtih vrat zgodovinskih spomenikov, prireditev, ki je v naslednjih 
letih po vsej Evropi prerasla v gibanje, imenovano Dnevi evropske kulturne dediščine.
Vdihniti življenje kulturnim spomenikom, stavbam, graščinam, gradovom, dvorcem, preprostim 
ali pa prav razkošnim hišam in palačam ter starim mestnim jedrom, ali bolje, oživiti jih je cilj vseh 
mest, povezanih v Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Vsako mesto si v svojem lokalnem 
okolju ter s skupnimi aktivnostmi in projekti na nacionalni ravni prizadeva za spoznavanje, 
ohranjanje in varovanje kulturne dediščine. Lastnike pa želi spodbuditi k prenovi in obnovi kulturne 
dediščine ter k spoznanju, da so kulturni spomeniki lahko tudi poslovna in razvojna priložnost. 
Dnevi evropske kulturne dediščine so zato dragocena priložnost za prenos tega sporočila prav 
vsem, ki v teh dneh obiščejo katerega od objektov kulturne dediščine ali se v njem le s kom 
naključno srečajo. Obiskovalcem, lastnikom, uporabnikom in ljubiteljem kulturne dediščine, 
otrokom in dijakom, staršem in starim staršem, mlajšim ali starejšim, vsem prenašamo sporočilo, 
da je kulturna dediščina skupno bogastvo vseh nas, in željo, da s takim bogastvom obogatimo 
tudi življenje našim potomcem. 
Dnevi so tako vsako leto praznik vseh, ki nam je kulturna dediščina del našega poklicnega ali 
ljubiteljskega dela in življenja. In ko nastopi praznik, se začne praznovanje. Zato vabljeni na prav 
vsa praznovanja petindvajsetih Dnevov evropske kulturne dediščine, še posebej pa na dvanajst 
otvoritvenih dogodkov v mestih, članih Združenja zgodovinskih mest Slovenije. 
V programu odprtja so se povezale vzgojno-izobraževalne ustanove, kulturni zavodi, društva in 
posamezniki. Muzeji bodo na široko odprli svoja vrata, številni otroci iz vrtcev, učenci osnovnih 
in dijaki srednjih šol bodo skupaj s požrtvovalnimi mentorji prikazali z glasbo, plesom, igro, 
fotografijo in risbo dogodke in šege, ki so povezani s praznovanji nekoč in danes, ter bodo tako 
spletli otvoritveno ogrlico, ki se bo 25. septembra 2015 točno opoldne zalesketala na trgih in 
ulicah v starih mestnih jedrih Idrije, Kopra, Kranja, Kostanjevice na Krki, Novega mesta, Pirana, 
Ptuja, Radovljice, Slovenskih Konjic, Škofje Loke, Tržiča in Žužemberka.
Prireditveni krog dneva bomo zaključili ob 18. uri s slovesnostjo v Žički kartuziji, ki letos praznuje 
850 let prihoda kartuzijanov. 

Združenje zgodovinskih mest Slovenije in
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije



10 11

KAZALO

Regije

Gorenjska regija 12

Goriška regija 39

Jugovzhodna Slovenija 51

Koroška regija 58

Notranjsko-kraška regija 60

Obalno-kraška regija 62

Osrednjeslovenska regija 72

Podravska regija 100

Pomurska regija 116

Savinjska regija 124

Spodnjeposavska regija 148

Zasavska regija 155

Italija 157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA

Vrtec   V 

Osnovna šola, 1. triada   OŠ/1 

Osnovna šola, 2. triada   OŠ/2

Osnovna šola, 3. triada   OŠ/3

Srednja šola   SŠ

Dostopno za slepe in slabovidne.

Dostopno za gluhe in naglušne.

Dostopno za gibalno ovirane.

Dostopno za intelektualno ovirane osebe.

Dogodek je namenjen družinam.
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Bled

1.–3. oktober

Kongresni center Hotel PARK, Cesta 
svobode 15

 ICOMOS Slovenija, Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, Svet Evrope
sonja.ifko@fa.uni-lj.si

2. mEDNARODNI SImPOzIJ O KULTUR-
NI DEDIŠČINI IN PRAVNIh IzzIVIh: 
VARSTVO IN PONOVNA UPORABA 
INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE

Z zavedanjem, da je industrijska dediščina 
ogrožena, še posebno na območju jugov-
zhodne Evrope, in z upoštevanjem resolucije 
Parlamentarne skupščine Sveta Evrope o in-
dustrijski dediščini v Evropi ter ob 10. oblet-
nici Okvirne konvencije o vrednosti kulturne 
dediščine za družbo (Faro) je kot cilj simpozija 
določeno spodbujanje zavedanja o vrednosti 
industrijske dediščine v sodobni družbi ter 
izzivih, dilemah in primerih, povezanih z varst-
vom industrijske dediščine. Jezik simpozija je 
angleščina.

Bohinjska Bela/Kupljenik

24. september

Vrtec Bled, Enota Bohinjska Bela, Bohinjska 
Bela 56

 Vrtec Bled, Enota Bohinjska Bela
bohinjskabela@vrtec-bled.si

16.00–18.30

3. ŠKRATOV POhOD PO KUPLJENIKU

Za tretji škratov pohod družin po poteh narav-
ne in kulturne dediščine smo si izbrali vasico 
Kupljenik, ki jo bomo obhodili po krožni poti. 
Posebno pozornost bomo namenili praznova-
njem ob različnih letnih časih in soncu, ki pozi-
mi v vas ne posije.

  
         V 

Bohinjska Bistrica

29. september

Muzej Tomaža Godca, Zoisova ulica 15

 Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica, Gorenjski muzej 
(Muzej Tomaža Godca) in Knjižnica 
Antona Tomaža Linharta, Radovljica
l.markelj@amis.net

12.00–14.00

STARODAVNA PRAzNOVANJA, DELAV-
NIcA

Učenci Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica bodo za vrtčevske otroke 
pripravili v muzeju Tomaža Godca interdiscipli-
narno delavnico, ki se bo tematsko navezovala 
na razstavo Sv. Janez Krstnik – starodavno 
svetišče ob Bohinjskem jezeru. V sklopu do-
godka bodo pripravili tudi gradivo za razstavo 
v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica.

  V / OŠ3 

Bled

1. oktober, 19.00

Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska 
cesta 27

Stara Fužina

2. oktober, 19.00

Informacijsko središče TNP Stara Fužina

STILL/mIRNO, PROJEKcIJA FILmA

Tematika filma se dotika življenja v alpskem 
svetu, ki je v bavarskih Alpah zelo podobno 
življenju v slovenskih, ter sooča mlade ljudi s 
podobnimi izzivi. Mlada ženska Uschi zapusti 
kmetijo svojih staršev in dela kot mlekarica na 
planini. Daleč od dolinskega sveta živi prepro-
sto, a svobodno življenje, ki ga omejuje samo 
dnevno delo z živino na planini ... Film s prika-
zom skoraj desetletja Uschinega življenja pri-
poveduje, kako Uschi kljub vsem zunanjim ovi-
ram ohranja svoje sanje o svobodnem življenju 
visoko na planini. (avtor Matti Bauer)
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Bohinjska Bistrica

29. september

Muzej Tomaža Godca, Zoisova ulica 15

 Muzej Tomaža Godca
jelena.justin@gorenjski-muzej.si, 
www.gorenjski-muzej.si

18.00

BOhINJSKA PRAzNIČNA NOŠA, mUzEJ-
SKI VEČER

Oblačil iz Bohinja je v etnološki zbirki Gorenj-
skega muzeja veliko. Bohinjke so še pred prvo 
svetovno vojno ob delavnikih nosile krilo z 
životkom, revnejše pa so se tako oblekle tudi 
za k maši. Moški so vztrajali v irhastih podko-
lenskih hlačah, revnejši v dolgih hlačah, pozimi 
izdelanih iz raševine, poleti iz lanu. Nosili so 
žametne telovnike z gumbi, prišitimi na pasjo 
procesijo ... V naši zbirki se je ohranilo veliko 
oblačil iz Bohinja, še zlasti v Oplenovi hiši pod 
Studorom.

          

Bohinjska Bistrica

3. oktober

Muzej Tomaža Godca, Zoisova ulica 15

 Muzej Tomaža Godca
jelena.justin@gorenjski-muzej.si, 
www.gorenjski-muzej.si

10.30

PRAzNOVANJE OB PRIhODU JESENI, 
OTROŠKA DELAVNIcA

Jesen je pred vrati oziroma se je, vsaj koledar-
sko, že začela. Ob tej priložnosti vabimo pred-
šolske in šolske otroke na ustvarjalno delavni-
co Izdelki iz jesenskih plodov, ki bo pričarala 
vzdušje rdečerumenih macesnov.

          V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

cerklje na Gorenjskem

23. september

Trg Davorina Jenka 12

 Kulturni klub Liberius Cerklje, dr. Franc 
Policardi, Daniel Novak 
daniela.mocnik@guest.arnes.si, 
www.klub-liberius-cerklje.s

19.00

PODOKNIcA V SPOmIN NA VELIKEGA 
cERKLJANA

Hiša na Trgu Davorina Jenka 12 v Cerkljah je 
bila dom rodu Janeza Krstnika Boršnika, prve-
ga cerkljanskega učitelja in župana v času Ilir-
skih provinc. Družina njegovega edinega sina 
Jožefa je štela 12 otrok, prav najmlajši pa je 
postal nedosežen mojster, ki se ga Cerkljani 
spominjamo kot Boštnikovega Naceta, ki je 
»ldem po svet komedje zganov«. Ob 50-letnici 
Borštnikovega srečanja vabimo k podoknici v 
spomin na velikega Cerkljana.

            

2. oktober

Galerija Petrovčeve hiše, Krvavška cesta 1 b

 Kulturni klub Liberius Cerklje, Andragoški 
center Slovenije
daniela.mocnik@guest.arnes.si, 
www.klub-liberius-cerklje.si

18.00–20.00

POD ŠmARŠKIm zVONOm, LITERARNI 
VEČER

»Praznovali smo redno in slovesno tri dni v 
letu, namreč god gospe mamke, svetnika 
svetega Jurja, god našega gospoda, in pa 
god uradniškega predstojnika Komarjevega, 
ko je bil Komar pri njem na kosilo povabljen.«       
(Anton Koder)

            OŠ3 / SŠ

cerklje na Gorenjskem

28. september

Kulturni hram Ignacija Borštnika, Trg 
Davorina Jenka 13

 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na 
Gorenjskem, Vrtec Murenčki
tatjana.skrab@guest.arnes.si,
www.osdj-cerklje.sI

18.00

PRAzNIK V cERKLJAh NA GORENJSKEm

Otroci iz vrtca Murenčki in učenci Osnovne 
šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 
vam bomo zaplesali, zapeli in v pogovoru z 
Ivanom Kropivnikom predstavili različna pra-
znovanja v Cerkljah na Gorenjskem. 
Po prireditvi vam bomo na delavnicah, ki vas 
bodo popeljale v čas naših prednikov, pokazali, 
kako so se veselili in praznovali nekoč. Seveda 
se boste v prikazanih veščinah lahko preizku-
sili tudi vi. Prisrčno vabljeni!

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

G
O

R
E

N
JS

K
A

 R
E

G
IJ

A



16 17

Goriče

1. oktober

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, 
Podružnična šola Goriče, Srednja vas – 
Goriče 1

 Osnovna šola Simona Jenka Kranj, 
Podružnična šola Goriče
vilma.svab@guest.arnes.si 

18.00–20.00

VČASIh JE LUŠTNO BLO, PRIREDITEV 

Med 25. septembrom in 2. oktobrom bodo 
učenci spoznavali praznovanja ob pomemb-
nih dogodkih in kmečkih opravilih. Ob pomoči 
babic in dedkov bodo izdelali igrače, ki so jih 
starši izdelovali svojim otrokom, spekli poga-
čo in pripravili nekaj dobrot, ki so jih včasih 
postregli ob zaključku kmečkih opravil. Svoja 
raziskovanja bodo predstavili z razstavo in za-
ključno prireditvijo s prikazom rajalnih iger in 
ljudskih plesov ter dramatizacijo ob jesenskih 
opravilih.

    OŠ1 / OŠ2 

Kranj

25. september–3. oktober

Gorenjski muzej – Mestna hiša, Glavni trg 4

 Gorenjski muzej, magda.zore@gorenjski-
muzej.si, www.gorenjski-muzej.si
Osnovna šola Simona Jenka Kranj, 
04 255 96 70, natasa.sefer@gmail.com

10.00–18.00

NA ROJSTNEm DNEVU, POSTAVLJAmO 
mUzEJSKO RAzSTAVO

Razstava pripoveduje o praznovanju otroških 
rojstnih dni treh generacij, zato vas bo na 
sprehodu po njej prevzelo praznično vzdušje. 
Ob razstavljenih fotografijah, voščilnicah, da-
rilih, opisih različnih šeg in iger boste obudili 
spomine na vesele trenutke. 
Pri oblikovanju koncepta in pri postavitvi raz-
stave bodo sodelovali vsi strokovni delavci 
muzeja: učencem in učiteljem bodo svetovali 
pri terenskem delu, zbiranju in vrednotenju 
fotografskega gradiva ter sestavljanju etnolo-
ških vprašalnikov. Na ta način bodo učencem 
in učiteljem približali muzejsko delo in jim po-
magali pri pridobivanju praktičnih izkušenj. 

             OŠ1 / OŠ2 

Jesenice

29. september

Kolpern na Stari Savi, Fužinska cesta 2

 Gornjesavski muzej Jesenice
04 583 35 00, info@gmj.si, www.gmj.si

17.00–18.00

PRAzNOVANJA NEKOČ IN DANES, 
DELAVNIcA

Medgeneracijska delavnica, na kateri bodo 
starejši mlajšim pripovedovali, katere osebne 
praznike so nekoč praznovali. Osredotočili se 
bomo na podobnosti in razlike med godom in 
rojstnim dnem, poskusili ugotoviti, kdaj ima 
kdo god, in poustvarili šego ofiranja.

              OŠ1 / OŠ2 

30. september

Občinska knjižnica Jesenice, Trg Toneta 
Čufarja 4

 Občinska knjižnica Jesenice
info@knjiznica-jesenice.si, 
www.knjiznica-jesenice.si

9.00–20.30

DAN zBIRANJA SPOmINOV NA PRAzNO-
VANJA

Od 9. do 19. ure bo v avli knjižnice potekalo 
zbiranje spominov na temo praznovanja. Dan 
bomo zaključili ob 19.30 s predavanjem etno-
loginje in kulturne antropologinje Špele Smolej 
Milat, ki bo predstavila raziskovalno nalogo 
Kako so na Jesenicah včasih živeli – navade, 
običaji in šege ob praznovanjih.
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Jesenice

2. oktober

Različne lokacije

 Občina Jesenice, Gornjesavski muzej 
Jesenice, Občinska knjižnica Jesenice, 
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ZŠJ 
– Mladinski center Jesenice, Osnovna 
šola Prežihovega Voranca Jesenice, 
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, 
Gimnazija Jesenice, Srednja šola 
Jesenice, slaščičarna Metuljček, tiskarna 
Medium, Radio Triglav, TIC Jesenice
040 203 310, info@verzionar.si, www.
verzionar.si

9.00–21.00

VERzIONAR, FESTIVAL POEzIJE

9.00 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice: Sre-
čanje slovenskih pesnikov, kulturni dan 
11.00 Gledališče Toneta Čufarja Jesenice: 
Železarska lirika, igrani recital, 2. ponovitev
11.00 Osnovna šola Prežihov Voranc: Dru-
štvo mrtvih pesnikov, predvajanje filma
16.00 GMJ, Kosova graščina: branje poezije 
slovenskih pesnikov, berejo pesniki
16.00 Zavod za šport Jesenice – MCJ: Poetic 
justice, predvajanje filma
17.30 Občinska knjižnica Jesenice: Jeseni-
ški pesniki berejo svojo poezijo, domoznanski 
večer
19.00 GMJ, Kolpern: Literarno-glasbeni ve-
čer, osrednja prireditev

           OŠ3 / SŠ
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Kranj

26. september

Makedonsko kulturno društvo Sv. Ciril in 
Metod - Kranj , Savska cesta 34

 Makedonsko kulturno društvo Sv. Ciril in 
Metod – Kranj
vesna.aleksova75@gmail.com, 
www.mkd-kim.si

19.00–22.00

PROČKA

S praznikom Pročka se začenja 40-dnevni 
velikonočni post, obdobje, zapolnjeno z mno-
gimi šegami in verovanji. Na praznik Pročka 
se izvajajo odpuščanje, prižiganje obrednih 
ognjev, amkanje kuhanih jajc … Šega odpu-
ščanja izhaja iz krščanskega nauka o pomoči 
in odpuščanju med ljudmi, ki drug pri drugem 
iščejo odpuščanje za svoje grehe, storjene 
med letom. Mlajši išče odpuščanje pri starej-
šem, otroci pri starših. Mlajši se trikrat prikloni 
starejšemu in reče: »Prosti mi!«, nato pa mu 
starejši odgovori: »Prosteno da ti e i od mene i 
od boga.« Amkanje kuhanega jajca ima pogan-
ske vsebine. Zelo zanimivo je za otroke: kuha-
no jajce z volno zavežejo na palico. Najstarejši 
član v družini palico drži nad mizo, ostali pa se 
poskušajo z usti dotakniti jajca. Pravijo, da bo 
tisti, ki bo ujel jajce, v tem letu najsrečnejši; do-
bil bo tudi nagrado. Ora-Kopa ima poganske 
korenine. To so obredni ognji, ob katerih se 
pojejo pesmi, vsak udeleženec trikrat preskoči 
ogenj in verjame, da se bo to leto rešil nadle-
žnih insektov (bolh in uši). 

     V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Kranj

16. september–17. oktober

Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1

 Mestna knjižnica Kranj, Ljudska univerza 
Kranj, Gimnazija Kranj
prireditve@mkk.si, www.mkk.si

17.00

PRAzNIČNI SPOmINI NA 20. STOLETJE, 
ODPRTJE RAzSTAVE

Kakšno mesto imajo prazniki v spominu vaše 
družine? Kako s(m)o praznovali v prejšnjem 
stoletju, kakšno je bilo praznovanje konca voj-
ne? So bila praznovanja božiča, rojstnih dni, 
poroke ali mature v času pred drugo vojno dru-
gačna kot po vojni, se razlikujejo od današnjih 
praznovanj? V Mestni knjižnici Kranj bomo 
razstavili izbrane fotografije, albume, pisma, 
recepte … in z njimi povezane zgodbe. 

             OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

30. september

Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1

 Gimnazija Kranj, Mestna knjižnica Kranj
alenka.bizjak@guest.arnes.si

19.00

zBIRANJE SPOmINOV, ODPRTJE 
RAzSTAVE

Dijaki bodo zbirali predmete svojih staršev in 
starih staršev, starejše od 40 let in povezane 
s praznovanji. Vsak predmet bodo opremili z 
zgodbo, ki bo razkrivala dogodek, s katerim je 
predmet povezan, priložnost (praznik, prazno-
vanje), ob kateri so njihovi starši ali stari starši 
predmet dobili, ipd. Zbrane predmete bodo 
dijaki skupaj z zgodbami in primerno glasbe-
no spremljavo pevskega zbora predstavili na 
razstavi.

          OŠ3 / SŠ

Kranj

28. september–2. oktober

Osnovna šola Jakoba Aljaža, Ulica Tončka 
Dežmana 1

 Osnovna šola Jakoba Aljaža
mena.ristic@gmail.com

17.00

35. OBLETNIcA OSNOVNE ŠOLE JAKOBA 
ALJAŽA, JAKOB ALJAŽ IN KULTURNA 
DEDIŠČINA

Šola nosi ime znanega Slovenca, ki ima po-
membno vlogo v prebujanju narodne zavesti 
in razvoju slovenskega planinstva. Obletnico 
šole bomo zaznamovali s postavitvijo Aljaže-
vega stolpa v avli šole in dejavnostmi, ki bodo 
potekale ves teden v dopoldanskem času: 
učenci bodo ustvarili šolsko glasilo na temo 
Jakoba Aljaža, obiskali bomo Slovenski pla-
ninski muzej v Mojstrani ter rojstno hišo Jako-
ba Aljaža v Zavrhu, učenci prve triade pa bodo 
pripravili igrico Aljažek. 

 OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Kranj

25. september–3. oktober 

Dekanija Kranj, Tavčarjeva ulica 43

 Dekanija Kranj/Župnije Kranj – Drulovka/
Breg, Kranj, Kranj – Primskovo, Kranj 
– Šmartin, Kranj – Zlato Polje, Zveza 
kulturnih društev Kranj
mija.in.ostali@siol.net

18.00

PRAzNOVANJA V KRŠČANSKI cERKVI

Vsaka od petih kranjskih župnij bo predstavi-
la po eno praznično obdobje: advent, božični 
čas, post, veliko noč in Marijina meseca. Ta 
praznovanja imajo zelo bogato zgodovinsko 
in vsebinsko vrednost, ki jo bomo prikazali z 
različnih zornih kotov, s predstavitvijo vsebin 
in načinov praznovanja. 

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Kranj

29. in 30. september

Osnovna šola Orehek Kranj, 
Zasavska cesta 53 a

 Osnovna šola Orehek Kranj
irena.hocevar@osorehek.si

8.20–13.45

PRAzNOVANJA, KULTURNI DAN

Razredna stopnja bo praznovala v torek, 
predmetna pa v sredo. Cilj kulturnega dne bo 
raziskati, predvsem pa spoznati različne vrste 
praznovanj, ki nas obdajajo v vsakdanjem ži-
vljenju in jih otroci žal vse manj poznajo, ter 
se o njih pogovoriti. Na različnih delavnicah 
bomo skupaj z učenci odkrivali vzroke za pra-
znovanja in spoznali tudi dejavnosti, ki so z 
njimi povezane (šege, jedi, plese, igre, darila, 
simbole ...).

      OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

1. oktober

Osnovna šola Orehek Kranj, Vrtec Orehek, 
Zasavska cesta 53 a

 Osnovna šola Orehek Kranj, Vrtec 
Orehek
vevericek@osorehek.si

9.00–11.00

PRAzNOVANJE OB SPRAVILU PRIDELKA 
– LIČKANJE KORUzE

Otroci bodo skupaj z vzgojiteljicami ličkali ko-
ruzo. Po ličkanju sledi praznovanje – ljudski 
plesi in pesmi v izvedbi otrok iz vrtca Orehek. 
Nato bomo organizirali še delavnice, na kate-
rih bodo otroci izdelovali izdelke iz koruze in 
ličkanja.

 V 
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Kranj

1. oktober

Gorenjski muzej, Tomšičeva ulica 42

 Gorenjski muzej, Ljudska univerza Kranj, 
Mestna knjižnica Kranj
jelena.justin@gorenjski-muzej.si, 
www.gorenjski-muzej.si

19.00

GOSPODJE IN TOVARIŠI – 
KAPITALISTIČNI IN SOcIALISTIČNI 
RAzcVET KRANJA 1920–1980, 
PREDSTAVITEV KATALOGA

Katalog spremlja istoimensko razstavo, ki 
bo do konca januarja 2016 na ogled v gradu 
Khislstein. Mesto Kranj je po obeh velikih voj-
nah 20. stoletja doživelo izjemen gospodarski 
razvoj. Življenje v mestu in odnose v družbi 
so pred drugo svetovno vojno uravnavale 
meščanska podjetnost, vrednote in omika, ki 
so jih po vojni preplavila socialistična gesla in 
gospodarjenje v samoupravljanju. Posebej iz-
postavljamo izbrane zgodbe posameznikov in 
družin kot predstavnike političnih in gospodar-
skih elit, ki so spodbujale in usmerjale razvoj 
Kranja. 

          OŠ3 / SŠ

Kranj

1. oktober

Gorenjski muzej – Mestna hiša, Glavni trg 4

 Gorenjski muzej, Osnovna šola Simona 
Jenka
magda.zore@gorenjski-muzej.si, 
www.gorenjski-muzej.si

10.00

VSE NAJBOLJŠE!, POGOVOR z BABIcO 
IN PRABABIcO

Pogovor na temo družinskih praznovanj bomo 
pripravili v sodelovanju s pripadniki štirih ge-
neracij; z učenci 5. razredov Osnovne šole 
Simona Jenka Kranj, s starši, babicami in 
dedki ter prababicami in pradedki. Modera-
torke pogovora bodo učiteljice in muzejska 
pedagoginja. Soočili se bomo s spremembami 
v načinih družinskih praznovanj zadnjih 80 let 
in jih skušali ovrednotiti. 

           OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

mavčiče

28. september–2. oktober

Vrtec Mavčiče, Mavčiče 102

 Osnovna šola Orehek Kranj, Vrtec 
Mavčiče
031 638 681, katja.krzan@osorehek.si

9.00–10.00

VESELIcA

Čez teden se bodo otroci pripravljali na ve-
selico – pripravili si bodo praznična oblačila, 
izdelovali inštrumente, spoznavali stare pesmi 
in plese, si spekli kruh ... –, v petek pa bodo 
na veselici zaplesali stare plese ter zapeli in 
zaigrali na inštrumente.

 V 
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mošnje

18. in 19. september

Mošnje 43

 Turistično društvo Mošnje
031 598 934
damjanapangerc@gmail.com

9.00–19.00

8. mOŠENJSKI DNEVI

Učenci Osnovne šole Mošnje bodo v petek 
dopoldne spoznavali zeliščarstvo, mlajši učen-
ci pa bodo likovno ustvarjali. Ob 18. uri nam 
bodo učenci v kulturnem domu predstavili 
mošenjska praznovanja, sledilo pa bo prijetno 
druženje ob pogostitvi naših pridnih pekovskih 
mojstric. V soboto dopoldne bo pokušnja jedi 
iz »domače kuhinje«, kot so jih pripravljali naši 
dedki in babice. Popoldne bosta prikaz kmeč-
kih opravil ter tekmovanje, kdo v vasi ima večje 
in težje pridelke. Na stojnicah bo pisana po-
nudba bližnjih in daljnih izdelovalcev domače 
obrti in lokalnih pridelovalcev hrane. Za otroke 
bodo organizirane delavnice. 

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Naklo

29. september

Biotehniški center Naklo, Strahinj 99

 Biotehniški center Naklo
04 277 21 28
renata.mavri@guest.arnes.si
www.bc-naklo.si

10.30

PRIKAz SLOVENSKIh ŠEG IN NAVAD 
TER KmEČKIh PRAzNIKOV

Prikazali bomo koledovanje in kmečka prazni-
ka – praznik kolin in praznik ličkanja. V vse pri-
kaze bomo vključili kratko razlago in zgodovi-
no praznika, predstavitev običajev in kmečkih 
opravil z igro in v predstavi ter različne dogod-
ke, kakršni so nekoč spremljali običaje in pra-
znike – zapeli bomo ljudske pesmi ob glasbi, 
se oblekli v tradicionalna oblačila in pripravili 
ustrezno kulinarično ponudbo. 

         SŠ

Podbrezje

2. oktober

Kulturni dom, Podbrezje 145

 Kulturno društvo Tabor Podbrezje
jozef.perne@gmail.com

19.00

PRAzNOVANJA V BESEDI, SLIKI, PESmI, 
PLESU IN KULINARIKI

Zaključna in osrednja prireditev 10. taborskih 
dni bo prikazala lokalne šege, povezane s pra-
zniki, v besedi in z igro, slikarji bodo naslikali 
tematske slike, zbori in glasbeniki bodo zapeli 
in zaplesali na isto temo, manjkala ne bo niti 
kulinarika, povezana z izbranim praznikom. 
V tednu pred osrednjo prireditvijo bodo v Pir-
čevem domu na Taboru potekale slikarske, 
dramske, kulinarične in druge delavnice.

            

Poljane nad Škofjo Loko

29. september

Osnovna šola Poljane, Poljane 100

 Osnovna šola Poljane
group.oskrpo@guest.arnes.si, 
www2.arnes.si/~oskrpo1s

9.00–13.00

mED FRESKAmI SLIKARJA IVETA 
ŠUBIcA

Sprehodili se bomo po Poljanah in si ogle-
dali freske domačina in znanega slikarja 
Iveta Šubica. Udeleženci bodo med aktivnim 
sprehodom spoznali umetnika, njegov način 
ustvarjanja ter tematiko stenskih slik in fresk 
(praznovanja ob žetvah, obredi, spravilne de-
javnosti, čaščenje zaščitnikov ...). Sprehod 
bomo zaključili v naravnem okolju na Visokem, 
na Tavčarjevi domačiji. Vabljeni!

        OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Radovljica

1. oktober

Kranjska cesta 4

 Waldorfski vrtec in šola, OE Gorenjska
040 172 636, gorenjska@waldorf.si, 
waldorf-gorenjska.si

18.00–20.00

PESmI IN PLESI V WALDORFSKEm 
VRTcU IN ŠOLI

Waldorfski vrtec in šola sta prepoznavna prav 
po tem, da spoštujeta šege in navade praznika 
in vsakdanjika, zato je dediščina vtkana v naše 
vsakdanje delo. 
Vabimo vas na ogled slovenskih plesnih iger 
za otroke ali odrasle. Spoznali bomo plesno 
izročilo različnih slovenskih ljudskih plesov.  

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ 
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Škofja Loka

7.–23. september

Podlubnik 1

 Osnovna šola Jela Janežiča
04 506 14 11, 
jela.janezica@os-jela-janezica.si

PRAzNOVANJA, PROJEKTNI TEDEN

V okviru Tedna kulturne dediščine bodo 
sodelovali vsi učenci naše šole. Vsebine 
štirih vsebinskih sklopov bodo spoznavali v 
okviru rednega pouka in z medpredmetnim 
povezovanjem vsebin. Poroka v preteklosti 
in praznovanje pomeni pripravo na izvedbo 
igre Sinjebradec. Sklopa Likovno ustvarjanje 
na temo praznovanja in Delavnica izdelave 
slavnostnih pogrinjkov skozi štiri letne 
čase sta namenjena spoznavanju različnih 
praznikov v koledarskem letu, kot so jih 
praznovali v začetku 20. stoletja. Osnovna 
šola Jela Janežiča od ustanovitve do danes 
je priprava na praznovanje 70-letnice šole. 
Likovni izdelki, zapisi in glasbeno poustvarjan-
je bodo predstavljeni na slavnostni prireditvi 
ob 70. obletnici šole.

         OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Škofja Loka

21. september–4. oktober

Rokodelski center DUO Škofja Loka, 
Mestni trg 34

 Rokodelski center DUO Škofja Loka
04 511 24 60
rokodelskicenter@skofja-loka.com
www.facebook.com/cduo.skofjaloka

10.00–18.00 pon.–pet.

LETO IN PRAzNIK: ROKODELSTVO 
SKOzI PRAzNIČNO LETO, RAzSTAVA

Na razstavi, ki bo odprta v času DEKD 2015, 
se boste lahko sprehodili skozi praznično leto; 
na prehode in značilnosti določenega časa v 
letu nas bodo opozorili rokodelski izdelki, ki so 
povezani s prazniki na Slovenskem in hkrati 
odražajo značilnosti škofjeloškega območja. 

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Škofja Loka

24. september

Rokodelski center DUO Škofja Loka, 
Mestni trg 34

 Rokodelski center DUO Škofja Loka
04 511 24 60
rokodelskicenter@skofja-loka.com
www.facebook.com/cduo.skofjaloka

17.00–19.00

SPEČ' TA mAL KRUhK, ROKODELSKA 
DELAVNIcA

Mali kruhek je izraz, razširjen na Škofjeloškem, 
ki označuje vrsto peciva iz bele ali ržene 
moke, medu, začimb in jelenove soli. V Škofji 
Loki male kruhke pečejo z odtiskovanjem 
testa v modele, v Selški dolini (Železnikih in 
Dražgošah) pa jih krasijo kar ročno. Včasih 
so jih pekli ob cerkvenih praznikih in praznikih 
življenjskega kroga – godovih, zarokah, svat-
bah, jubilejih in obletnicah. Danes modele za 
mali kruhek rezbari mojstrica rezbarka Petra 
Plestenjak Podlogar, v njene modele pa testo 
odtiskuje rokodelka Lili Panjtar, ki vas bo na 
delavnici izdelave malega kruhka tudi vodila.  
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Škofja Loka

25. september–2. oktober

Osnovna šola Škofja Loka – Mesto
Šolska ulica 1

 Osnovna šola Škofja Loka – Mesto
elizabeta.proj@guest.arnes.si, 
www.ossklm.si

8.20–12.50

PRAzNOVANJE NEKOČ IN DANES, PRO-
JEKTNI TEDEN

Naša šola se bo v projektnem tednu v celoti 
posvetila dediščini praznovanj. Učenci od 1. 
do 5. razreda bodo raziskovali in izvajali 
različne vsebine: praznovali bodo rojstni dan, 
izdelali razredni koledar za leto 2016 z vsemi 
državnimi, svetovnimi in pomembnimi oseb-
nimi prazniki, se seznanili s starimi loškimi 
jedmi, si ogledali jedilnik in izvedli kuharsko 
delavnico, pripravili natečaj za najboljši jedil-
nik, izdali kuharsko knjigo starih jedi, zbirali 
stare razglednice, voščilnice in fotografije na 
temo praznovanja in jih v šoli razstavili, izv-
edli anketo o praznikih in praznovanjih danes, 
ugotovili, kateri praznik je učencem najljubši, 
ter raziskali, kako so praznovali v preteklosti. 
Učenci od 6. do 9. pa bodo temo Praznovanje 
spoznavali pri vseh predmetih.

 OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Škofja Loka

24. september–14. oktober

Sokolski dom, Mestni trg 16–17

 Vrtec Škofja Loka, Osnovna šola Cvetka 
Golarja, Osnovna šola Ivana Groharja, 
Osnovna šola Škofja Loka – Mesto, 
Osnovna šola Jela Janežič, Gimazija 
Škofja Loka, Srednja lesarska šola, 
Občina Škofja Loka
mateja.hafner@skofjaloka.si

18.00

PRAzNUJEmO, ODPRTJE RAzSTAVE 
RISB, GRAFIK , FOTOGRAFIJ IN 
mODELOV

Otroci iz vrtca, učenci osnovnih šol in dijaki 
srednjih šol bodo z risbo, fotografijo, grafiko 
in modeli zabeležili praznovanja doma, v 
vrtcu, šoli, na vasi ali v mestu ter tako na svoj 
mladostno ustvarjalni način prikazali del slov-
enske kulturne dediščine. Dijaki srednje šole 
za lesartstvo pa bodo predstavili vlogo dreves 
ob praznovanjih Slovencev. Tudi praznovanje 
in razumevanje praznikov se spreminja z 
odraščanjem in je pri otrocih v vrtcu drugačno 
kot pri odraščajočih najstnikih.  

           V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Škofja Loka

26. september

Zbirno mesto pri Dolenčevi hiši, Stara Loka 2

 Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka 
Stara Loka
031 360 369, 
lonka.staraloka@gmail.com, 
www.staraloka.si

9.00–11.00

NAŠA DEDIŠČINA – NAŠE BOGASTVO:  
SPREhOD PO STARI LOKI 
z DR. FRANcETOm ŠTUKLOm

Sprehod po Stari Loki pod vodstvom dr. 
Franceta Štukla bo prava učna ura zgodovine 
tega starodavnega kraja. Avtor knjige Stara 
Loka in njene hiše zna številne informacije 
in zgodovinska dejstva primerno začiniti z 
edinstvenim humorjem. Udeleženci se bodo 
sprehodili do Marijine kapelice v središču 
kraja in naprej po t. i. »gasi« vse do Mruščeve 
domačije, pri tem pa jih bo dr. Štukl seznanil 
s starimi imeni hiš, z nekdanjimi obrtmi in 
šegami, tudi v povezavi s praznovanji, ter z 
drugimi lokalnimi značilnostmi. 

          OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Škofja Loka

26. september

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13

 Loški muzej Škofja Loka
mira.kalan@loski-muzej.si
www.loski-muzej.si

15.00–16.30

IzDELAVA UmETNEGA cVETJA, mUzEJ-
SKA USTVARJALNA DELAVNIcA zA 
ODRASLE

Najprej si boste ogledali zbirko umetnega 
cvetja v muzeju. Seznanili se boste z izde-
lovanjem tovrstnih izdelkov v preteklosti, vse 
od prve polovice 18. stoletja, ko so to deja-
vnost v Loki pričele gojiti redovnice klarise. 
Spoznali boste, kako so redovnice krasile 
nabožne podobe v samostanu in kako je umet-
no cvetje spremljalo ljudi na njihovi življenjski 
poti, ko so ob družinskih praznikih in posebnih 
priložnostih pletli venčke in aranžirali šopke iz 
blaga ali krep papirja. Pod vodstvom mojstrice 
se boste nato tudi sami preizkusili v izdelavi 
papirnatih rož.

     SŠ
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Škofja Loka

26. september–4. oktober

Osnovna šola Cvetko Golar
Frankovo naselje 51

 Osnovna šola Cvetko Golar
maja.boznar-orel@oscg-info.si

8.00–15.00

PRAzNOVANJA, PROJEKTNI TEDEN

Na naši šoli bomo v času Dnevov evropske 
kulturne dediščine v izvajanje rednega pouka 
vključili različne dogodke, projekte, dneve de-
javnosti, ustvarjanje likovnih izdelkov, plakatov 
in razstav na temo kulturne dediščine. Pogov-
arjali se bomo o osebnih praznikih, občinskih 
praznikih, ljudskih praznovanjih, o šegah na 
dan določenega praznika, o razlikah med 
praznovanji nekoč in danes, se učili pesmi in 
ustvarjali. 

 OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

29. september–30. oktober

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
Kapucinski trg 4

 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
info@knjiznica-skofjaloka.si, 
www.knjiznica-skofjaloka.si

17.00

POČITNIcE SO zA OTROKE NAJVEČJI 
PRAzNIK, ODPRTJE RAzSTAVE

Fotografska razstava o ustvarjanju otrok na 
dogodkih in prireditvah v knjižnici v času po-
letnih prireditev.

           V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3
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Škofja Loka

26. september–3. oktober

Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka, 
Podlubnik 1

 Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka
irena.peternel.ip@gmail.com, 
www.groharca.si

8.30–14.00

PRAzNOVANJA NEKOČ IN DANES, 
PROJEKTNI TEDEN

Učenci bodo pekli potico in flancate, izdelovali 
pirhe iz stiropora, se naučili zabavnih ljudskih 
plesov, igrali na ljudska glasbila in izpeljali 
delavnico kvačkanja. Obiskal nas bo rokode-
lec in pripovedovalec starih prigod Andrej 
Demšar. Pripravili bomo tudi razstavo starih 
predmetov, povezanih s praznovanji. 

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Škofja Loka

29. september

Sokolski dom, Mestni trg 16–17

 Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v 
Škofji Loki
judita.sega@guest.arnes.si, www.zal-lj.si

18.00

KAJ NAm O PRAzNOVANJIh GOVORIJO 
ARhIVSKI zAPISI, PREDAVANJE

Ljudje so se že od nekdaj radi poveselili v 
krogu sorodnikov, prijateljev, sošolcev ali širše 
družbene skupnosti. Marsikaj o tem je os-
talo zapisano v časopisju, šolskih in župnijskih 
kronikah, dokumentih društev, občin in 
posameznikov. Predavanje bo spregovo-
rilo o različnih oblikah praznovanj, ki so v 
20. stoletju potekala na širšem škofjeloškem 
območju bodisi kot del tradicije, društvene de-
javnosti in vsakokratnega šolskega programa 
ali le kot odraz časa, v katerem so jih izvajali. 

Škofja Loka

30. september

Sokolski dom, Mestni trg 16–17

 Vrtec Škofja Loka, Osnovna šola Cvetka 
Golarja, Osnovna šola Ivana Groharja, 
Osnovna šola Škofja Loka – Mesto, 
Osnovna šola Jela Janežič, Gimnazija 
Škofja Loka, Občina Škofja Loka
mateja.hafner@skofjaloka.si

18.00

PRAzNUJmO SKUPAJ, PRIREDITEV

Otroci iz vrtca, učenci osnovnih šol in dijaki 
srednjih šol bodo skupaj z mentorji pripravili 
slovesno prireditev ob praznovanju DEKD 
2015. Skupaj bodo nastopali, peli, igrali, pri-
povedovali, se veselili, spoznavali, kaj vse nas 
je naučila zgodovina, in se izobraževali o po-
menu kulturne dediščine za danes in jutri. In 
skupaj bodo tudi praznovali. Starši in otroci, 
učenci in učitelji, dedki in babice, občani in vsi, 
ki imajo kulturno dediščino radi, jo spoštujejo 
in z njo in ob njej živijo. Vsi tudi vabljeni na 
praznično prireditev.

           V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Škofja Loka

1. oktober

Sokolski dom, Mestni trg 16–17

 Glasbena šola Škofja Loka
peter.kopac@guest.arnes.si

18.00–20.00

PRAzNOVANJE V GLASBI, KONcERT 
GLASBENE ŠOLE

Zaigrali nam bodo učenci pihal, strunskih 
glasbil, klavirja in tolkal ter nekaj šolskih 
orkestrov. Vsi omenjeni uspešno nastopajo 
na koncertih in na mednarodnih tekmovanjih 
ter predstavljajo le manjši del naših najboljših 
učencev. Vsako leto prinese nove uspehe, ki 
potrjujejo strokovno delo naših učiteljev in ime 
Glasbene šole Škofja Loka kot ene najboljših 
glasbenih šol v Sloveniji. To vse je razlog za 
praznovanje.

     OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Škofja Loka

2. oktober

Loški grad, Grajska pot 13

 Vrtec Škofja Loka
gasper.krek@vrtec-skofjaloka.si

19.00

VEČER PRIPOVEDOVANJA IN GLASBE

Strokovne delavke Vrtca Škofja Loka se 
bodo ob pripovedih, pesmih in ljudskih plesih 
vrnile daleč v preteklost in uprizorile nekaj 
vsebin iz naše kulturne dediščine, povezane 
s praznovanji.

        V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Škofja Loka

3. oktober

Stara Loka, trg v središču kraja

 Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka 
Stara Loka
031 360 369, 
lonka.staraloka@gmail.com, 
www.staraloka.si

8.30–12.30

SEmENJ NA FARI

Na roženvensko nedeljo je v najstarejšem delu 
Škofje Loke, v Stari Loki, farno žegnanje ali 
semenj. Nekdaj je bilo praznovanje razpotegn-
jeno na več dni. Po gostilnah, ki jih je bilo tedaj 
na Fari veliko, se je plesalo in seveda jedlo. 
Semenj na Fari želi obuditi to skoraj poza-
bljeno tradicijo in hkrati oživiti trg v središču 
kraja. Na stojnicah bodo na voljo unikatni iz-
delki domačih rokodelcev in dobrote lokalnih 
pridelovalcev hrane, otroci pa se bodo lahko 
kratkočasili na ustvarjalnih delavnicah.

            V / OŠ1 / OŠ2 
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Škofja Loka

3. oktober

Suha–Škofja Loka–Stara Loka–Crngrob

 Župnije Škofja Loka, Suha, Sveti Duh 
in Stara Loka in Kapucinski samostan 
Škofja Loka, zupnija.skofja.loka@rkc.si, 
www.dedi.si/dediscina/134-cerkev-
marijinega-oznanjenja-v-crngrobu, 
www.loskimisijon.si

19.00–23.00

ROmANJE z LUČKAmI K mARIJI V 
cRNGROB

Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu, 
katere začetki segajo v 13. stoletje, je ena 
najstarejših in najbolje ohranjenih romarskih 
cerkva v Sloveniji. Tokrat jo bodo obiskali po-
hodniki in romarji iz župnij Suha, Škofja Loka 
in Stara Loka, ki se bodo na pot odpravili v 
procesiji z lučkami. S tem bodo nadaljevali 
tradicijo večstoletnih romanj v to starodavno 
romarsko središče iz mnogih krajev Slovenije 
in evropskih dežel. Prvi romarji bodo na pot, 
ki je dolga približno 10 km, krenili izpred 
cerkve sv. Janeza Krstnika na Suhi, v starem 
mestnem jedru Škofje Loke in v Stari Loki pa 
se jim bodo pridružili še drugi. Za varnost bo 
poskrbljeno.
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Škofja Loka

4. oktober

Stara Loka, trg v središču kraja in župnijska 
cerkev sv. Jurija

 Župnija Stara Loka
alojz.snoj@rkc.si, 
www.zupnija-staraloka.org

9.30–12.00

OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAzNO-
VANJU 150. OBLETNIcE POSVETITVE 
cERKVE SV. JURIJA V STARI LOKI 

Stara Loka je najstarejši del Škofje Loke, nje-
na cerkev sv. Jurija pa je predhodnica stare 
romanske cerkvice, ki so jo sezidali freisinški 
škofje. Stara Loka se je razvila v obsežno 
pražupnijo, ki letos praznuje 150. obletnico 
posvetitve cerkve sv. Jurija. Praznovanje s 
pripravami ohranja stare krajevne šege, kot 
so pletenje vencev, postavljanje in krašenje 
mlajev, sprejem škofa s konjsko vprego, pre-
pevanje slovenske pesmi, pozdrav narodnih 
noš … Osrednjo slovesnost ob 10. uri bo vodil 
novomeški škof ordinarij in nekdanji starološki 
župnik msgr. Andrej Glavan, ki ga bodo že ob 
9.30 na trgu v središču Stare Loke pričakale 
narodne noše in slovenska pesem v izvedbi 
Škofjeloškega okteta. Po slovesnosti bo na 
parkirišču pod cerkvijo, v na novo zasnovani 
Aleji škofov blagoslov doprsnega kipa škofa 
dr. Andreja Karlina in družabno srečanje.

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Škofja Loka

8. oktober

Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka, 
Podlubnik 1

 Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka
irena.peternel.ip@gmail.com, 
www.groharca.si

10.30

PRAzNUJEmO z DEDKI IN BABIcAmI, 
PRIREDITEV

Pripravili bomo kratek kulturni program za 
naše stare starše in nadaljevali z ustvarjalnimi 
delavnicami po razredih. Tema delavnic bo 
povezana s praznovanji nekoč. 

OŠ1 / OŠ2

8. oktober

Jurjeva dvorana, Stara Loka 63

 Župnija Stara Loka, Kulturno-zgodovinsko 
društvo Lonka Stara Loka
alojz.snoj@rkc.si, 
www.zupnija-staraloka.org

20.00

PREDSTAVITEV STAROLOŠKEGA zBOR-
NIKA 2015

Starološki zbornik 2015 bo izšel ob 
praznovanju 150. obletnice posvetitve cerkve 
sv. Jurija v Stari Loki. Širši javnosti bosta 
predstavljena bogastvo naravne, kulturne in 
duhovne dediščine tega več kot 1000-letnega 
kraja ter utrip življenja v njem danes. V zborni-
ku bo poleg kronike Župnije Stara Loka za ob-
dobje zadnjih 10 let več kot 25 avtorjev pred-
stavilo bogastvo naših prednikov in dragoceno 
dediščino za prihodnje rodove. 

      OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Škofja Loka

10. oktober

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13

 Loški muzej Škofja Loka
mira.kalan@loski-muzej.si, 
www.loski-muzej.si

10.00

ARhEOLOŠKI PESKOVNIK, mUzEJSKA 
DELAVNIcA zA OTROKE IN DRUŽINE

V arheološki zbirki muzeja bodo otroci 
spoznali, da se pod zemljo skrivajo številni za-
nimivi predmeti, ki so jih pred mnogimi stoletji 
v vsakdanjem življenju uporabljali naši predni-
ki. Nato se bodo v muzejskem peskovniku urili 
v "pravih" arheoloških izkopavanjih. Odkrili in 
izkopali bodo predmete, ki se skrivajo v pesku, 
jih skrbno očistili in poskusili ugotoviti, kaj so 
odkrili.

     OŠ1 / OŠ2 

Tržič/Križe

Ob 150-letnici rojstva skladatelja Ignacija 
Hladnika pripravljamo v njegovem rojstnem 
kraju več kulturnih dogodkov. 

19. september, 9.00

Kulturni dom Križe, Cesta Kokrškega 
odreda 4

 Zveza kulturnih organizacij Tržič, KD 
Kruh Križe, župnija Križe
david.ahacic@gmail.com

PEVSKA DELAVNIcA

K udeležbi na celodnevni delavnici zborovske-
ga petja z gostujočim mentorjem, skladateljem 
in dirigentom Damijanom Močnikom so vablje-
ni predvsem člani zborov, ki delujejo v občini 
Tržič.

     SŠ

26. september, 19.45

Župnijska cerkev Povišanja sv. Križa, Cesta 
Kokrškega odreda 1

KONcERT OB 150. OBLETNIcI ROJSTVA 
SKLADATELJA IGNAcIJA hLADNIKA

Pred farno cerkvijo v Križah bo v počastitev 
150. obletnice rojstva našega skladatelja in 
organista Ignacija Hladnika odkritje spomin-
skega obeležja, ki ga je izdelal akademski 
kipar Vinko Ribnikar. Po odkritju obeležja bo 
v cerkvi koncert Hladnikovih pesmi v izvedbi 
Mešanega cerkvenega zbora Križe pod vod-
stvom zborovodkinje Mance Valjavec.

         V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ



34 35

Tržič/Križe

3. oktober

Župnijska cerkev Povišanja sv. Križa, Cesta 
Kokrškega odreda

 Zveza kulturnih organizacij Tržic,
KD Kruh Križe, župnija Križe
david.ahacic@gmail.com

19.00

PREDSTAVITEV BROŠURE O 
SKLADATELJU IGNAcIJU hLADNIKU

Predstavili bomo knjižico o skladateljevem 
življenju in delu s ponatisom nekaterih zboro-
vskih skladb.

          OŠ3 / SŠ

Tržič

27. september

Parkirišče v Čadovljah 

 Občina Tržič – TPIC
informacije@trzic.si, www.visit-trzic.com

10.00

VODSTVO PO DOVŽANOVI SOTESKI

Dovžanova soteska je potovanje v času. 
Čeprav je starejša kot dinozavri, ni vanjo nikoli 
stopila dinozavrova noga. Je pa zaplavala. 
Tu je bilo zadnjih 300 milijonov let tropsko 
morje. V njem je vrvelo morskih živali, zato 
danes v skalah soteske mrgoli njihovih fosi-
lov. Tudi takih, ki jih ni nikjer drugje na svetu. 
Slikovita dolina Tržiške Bistrice spada med 
geološko najzanimivejša območja v Sloveniji. 
Dovžanova soteska je naravni spomenik, ki 
ga odlikujejo izjemna pestrost sedimentnih 
kamnin ter številnost in raznovrstnost fosilnih 
ostankov.

           V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Tržič

25. september–3. oktober

Vse enote Vrtca Tržič

 Vrtec Tržič
tatjana.blazi@vrtec-trzic.si

KAKO NAm V TRŽIČU zADIŠI PO STARIh 
ČASIh

V Tednu kulturne dediščine bodo otroci raz-
iskovali tržiške znamenitosti pod vodstvom 
strokovnih delavcev in vodnikov.
V vseh enotah Vrtca Tržič bomo organizirali 
delavnice za otroke; te bodo posvečene obli-
kovanju gline, poslikavi panjskih končnic, izde-
lovanju čevlja, izdelovanju gregorčkov, obdelo-
vanju lesa in izdelovanju sončnih ur. 

V 

Tržič

27. september

Zbirno mesto atrij Občine Tržič 

 Občina Tržič – TPIC
informacije@trzic.si, www.visit-trzic.com

16.00

VODSTVO PO STAREm mESTNEm JEDRU 
TRŽIČA

Mestno jedro je od leta 1985 zavarovano kot 
kulturni spomenik. Kot srednjeveški trg je bilo 
razdeljeno na tri značilne dele: tržno jedro, fu-
žinarsko-obrtniški del in cerkveni kompleks z 
utrjeno gručo stavb. Številni dogodki v mestni 
zgodovini so na stavbah zapustili veliko sledi 
(npr. kovinske polknice, firbec okna, sušilne 
odprtine, obcestne kamne »opestnike«, porta-
le z rozetami in božjim očesom), ki so se ohra-
nile vse do današnjih dni. 

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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zgornja Radovna

29. september

Pocarjeva domačija, Zgornja Radovna 25

 Javni zavod Triglavski narodni park
ana.kunstelj@tnp.gov.si

9.00–13.00

TRDO ŽIVLJENJE, VESELO 
PRAzNOVANJE

Kdor bi rad potoval v preteklost in spoznal 
način življenja v odmaknjeni alpski dolini, naj 
obišče eno najstarejših kmečkih domačij v 
Triglavskem narodnem parku. Kakšno je bilo 
življenje ljudi, ki so jih obkrožali visoki in neiz-
prosni hribi? Kdaj, iz kakšnih razlogov in kako 
so se ti ljudje oddahnili od napornega dela in 
se poveselili? Z učenci bomo skupaj raziska-
li, kaj vse skriva taka stara domačija in ali je 
poleg orodja v njenih prostorih tudi kakšen 
praznični predmet. Pogovorili se bomo o pri-
ložnostih za veselje, se naučili ličkati koruzo, 
po opravljanem delu pa se bomo, kot je prav, 
tudi poveselili. 
Obvezne prijave šolskih skupin do 24. sep-
tembra. 

         V / OŠ1 / OŠ2 

Železniki

25. september–2. november

Galerija Muzeja Železniki, Na plavžu 58

 Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec, 
Muzejsko društvo Železniki
04 514 73 56, 
katja.bonca@jzr.si, www.jzr.si

18.00 / 9.00–15.00

NAŠA OSNOVNOŠOLSKA LETA, 
mUzEJSKA RAzSTAVA

Ob 200-letnici organiziranega šolskega po-
uka v Železnikih je Muzej Železniki pripravil 
pregledno razstavo z naslovom Naša osnov-
nošolska leta. Z razstavljenimi predmeti se 
sprehajamo skozi različna časovna obdobja 
in predstavljamo osnovnošolska leta ljudi iz 
Selške doline.

  

G
O

R
E

N
JS

K
A

 R
E

G
IJ

A

Tržič/Žiganja vas

2. oktober

Pri cerktvi sv. Urha

 Kulturno društvo folklorna skupina 
Karavanke
040 977 335, maja.tekavec@gmail.com

19.00

POD LIPO SE DOBIVA, KONcERT

Rdeča nit koncerta bo lipa, drevo z veliko 
simbolike. Pod lipo so se stoletja dolgo sha-
jali vaški zbori. Lipa je bila središče vaškega 
družabnega življenja. Že v antiki je to drevo 
simboliziralo prijateljstvo ter nežno, zvesto 
ljubezen. Nekatera ljudstva so povzdig-
nila lipo v obredno drevo. V slovenskem ljud-
skem izročilu je še mogoče zaslediti ostaline 
takšnega odnosa do lipe, predvsem v ljudskih 
plesih okrog vaške lipe na Koroškem, po-
imenovanih kot rajanje oziroma rej pod lipo. 
Skupaj z Murnovimi godci bomo predstavili 
plese in petje, ki so se izvajali okoli lipe, ter 
ljudem prikazali, da je lipa veliko več kot le 
navadno drevo.

   SŠ

Tržič

29. september

Muzejska ulica 11

 Tržiški muzej
janita.kosir@guest.arnes.si

18.00

PRAzNOVANJE TRŽIŠKIh USNJARJEV 
IN ČEVLJARJEV

Ob vodenem ogledu novih stalnih razstav 
usnjarske in čevljarske zbirke bomo predsta-
vili praznovanja tržiških usnjarjev in čevljarjev. 
Usnjarji so praznovali živo breso – imeli so 
pojedino na veliki četrtek, mšelvanje, ko so 
se usnjarji zbrali na dan sv. Mihaela. Čevljar-
ji pa so praznovali na gregorjevo in angelsko 
nedeljo. 

  
         OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Žiri

2. oktober

Kinodvorana Žiri, Trg svobode 6

 Muzejsko društvo Žiri, DPD Svoboda Žiri, 
MoPZ Alpina Žiri
miha.naglic@siol.net, muzej-ziri.si

19.00

BOG OhRANI, BOG OBVARJI 
ŽIROVSKE POLITIČNE PROSLAVE 
V 20. STOLETJU

Nastopajoči bodo v živo ponazorili nekdanja 
politična praznovanja. Uprizorili bodo politično 
proslavo v Žireh v štirih državah: Avstro-Ogr-
ski, Kraljevini Jugoslaviji, SFR Jugoslaviji in 
Republiki Sloveniji. Scenarij je po žirovskih 
virih sestavil Miha Naglič, režija je delo Met-
ke Debeljak, kot govorniki in recitatorji bodo 
nastopili člani igralske skupine DPD Svoboda 
Žiri, pevci MoPZ Alpina pa bodo pod vodstvom 
Andreja Žaklja zapeli himne vseh štirih držav.

            OŠ3 / SŠ

Ajdovščina

29. september

Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Cesta IV. 
prekomorske brigade 1

 ZVKDS, Območna enota Nova Gorica, 
Lavričeva knjižnica Ajdovščina
tajnistvo.ng@zvkds.si

19.00

PRAzNIK NEPREmIČNE KULTURNE 
DEDIŠČINE V VIPAVSKI DOLINI

Ohranjanje objektov nepremične kulturne de-
diščine, skrb za njihovo vzdrževanje in ohra-
njanje ustrezne vsebine, predstavljanje dedi-
ščine javnosti je praznik za vsak posamezen 
objekt. Na večeru bodo konservatorji predsta-
vili različne objekte, njihove usode in vsebine 
ter z obiskovalci razpravljali o odnosu do dedi-
ščine. Naše praznovanje bo namenjeno kultur-
nim spomenikom in dediščini v Vipavski dolini.  

Budanje

30. september

Osnovna šola Šturje Ajdovščina, POŠ 
Budanje, Budanje 24

 Osnovna šola Šturje Ajdovščina, 
Podružnična šola Budanje
lea.vidmar@guest.arnes.si

10.00–12.00

Iz SPOmINA OBUJENE IGRE

V preteklosti so bile med otroki na območju 
vasi Budanje in Dolga Poljana na Vipavskem 
zelo priljubljene nekatere igre, ki jih bomo 
zdaj ponovno obudili in se jih igrali. Izbor med 
približno štiridesetimi igrami bodo otroci pred-
stavili skupaj s svojimi starimi starši in drugi-
mi krajani.

    OŠ2 / OŠ3 
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Grahovo ob Bači

3. oktober

Zbor pred Domom krajanov

 Društvo Baška dediščina, Krajevna 
skupnost Grahovo ob Bači, Športno 
društvo Zarja Grahovo Koritnica, BŠK 
Bašelj Rudi, Turistično društvo Pod Kojco
041 601 248, info@tpnasvojizemlji.si, 
www.tpnasvojizemlji.si

10.00–15.00

NA SVOJI zEmLJI, 3. POhOD PO 
TEmATSKI POTI

Vodeni pohod po TpNSZ se začne z ogledom 
razstave o snemanju filma Na svoji zemlji. 
Pot s postanki pri sedmih tematskih tablah 
in okrepčevalnicah traja 5 ur ter povezuje 
vasi Grahovo ob Bači in Koritnico. Zaključek 
prireditve s kratkim kulturnim programom bo 
na športnem igrišču na Grahovem ob Bači. Te-
žavnost pohoda: nezahtevna. 

          V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Žiri

25. september

Muzej Žiri, Tabor 2

 Muzejsko društvo Žiri
maja.vehar@gmail.com, 
muzej-ziri.si

19.00

OD KRSTA IN POROKE DO POGREBA, 
PREDAVANJE mAJE VEhAR

Rojstvo, poroka in smrt so prelomnice v življe-
nju posameznika, doživljamo jih praznično. 
Izvedeli boste, kako so se ob teh prazničnih 
dogodkih veselili na Žirovskem; kaj je dišalo 
s pražnje pogrnjenih miz, kam so povabili go-
ste, kako so se oblekli in kakšna glasba se je 
slišala v noč. Predstavljena bo tudi statistična 
analiza podatkov iz matičnih knjig.

           OŠ3 / SŠ

27. september–4. oktober

Župnijska cerkev sv. Martina, Jobstova cesta

 Muzejsko društvo Žiri, Društvo Šmarnični 
romarji (ŠmaR)
miha.naglic@siol.net, muzej-ziri.si

10.00 / 16.00 / 18.00

OD KRSTA DO POGREBA, RAzSTAVA

Razstava bo v Galeriji v zvoniku v župnijski 
cerkvi sv. Martina, se pravi v osrednji žiro-
vski sakralni hiši, v kateri je večina Žirovcev 
prejemala zakramente krsta, obhajila, birme, 
poroke in nove maše. Razstava bo na ogled po 
nedeljskih mašah, ob delavnikih pa popoldne.

          V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ



40 41

Idrija

24. september

Mestni muzej Idrija, Prelovčeva ulica 9

 Center za upravljanje z dediščino živega 
srebra Idrija, Mestni muzej Idrija – muzej 
za Idrijsko in Cerkljansko
info@cudhg-idrija.si, 
www.muzej-idrija-cerkno.si, 
www.cudhg-idrija.si

17.00

IzzIVI VAROVANJA IN OBNOVE 
TEhNIŠKE DEDIŠČINE NA PRImERIh 
DOBRIh PRAKS V SLOVENIJI

Na dogodku, namenjenem domači javnosti, 
bomo po uvodni predstavitvi projekta ob-
nove topilnice Rudnika živega srebra Idrija. 
predstavili primere dobrih praks v Sloveniji s 
področja varovanja in obnove tehniške dedi-
ščine.

    SŠ

Idrija

24. september–1. november

Mestni muzej Idrija, Razstavišče Nikolaja 
Pirnata, Prelovčeva ulica 9

 Center za upravljanje z dediščino živega 
srebra Idrija, Mestni muzej Idrija – muzej 
za Idrijsko in Cerkljansko
info@cudhg-idrija.si, 
www.muzej-idrija-cerkno.si , 
www.cudhg-idrija.si

19.00

zGODOVINSKI RAzVOJ TOPILNIcE 
RUDNIKA ŽIVEGA SREBRA IDRIJA, 
DOKUmENTARNA RAzSTAVA

V okviru obnove enega najpomembnejših 
objektov dediščine živega srebra bo predsta-
vljena razstava fotografij in načrtov razvoja 
žgalniških peči in topilnice. Na ogled bo tudi 
izbor fotografij z natečaja Topilnica idrijskega 
rudnika živega srebra – klasirnica pred obno-
vo. 

       OŠ3 / SŠ

Idrija

25. september–3. oktober

Vrtec Idrija, Prelovčeva ulica 11

 Vrtec Idrija
vrtec.grad@guest.arnes.si

JEDI, zNAČILNE zA PRAzNIKE V 
KOLEDARSKEm LETU NA IDRIJSKEm

V tednu Dnevov evropske in kulturne dedišči-
ne bodo otroci spoznavali kulinarične poseb-
nosti na Idrijskem (žlikrofi, bakalca, zelševka, 
ocvirkovca, smukavc, habanc ...). 
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25. september–3. oktober

Vrtec Idrija, Arkova ulica 7 

 Vrtec Idrija
enota.arkova@guest.arnes.si

LETNE IN KOLEDARSKE ŠEGE IN 
NAVADE NA IDRIJSKEm

Otroci v vrtcu bodo spoznali pesem skladate-
lja Alda Kumarja z naslovom Idrska, ogledali 
si bodo rudarsko hišo ter spoznavali različne 
idrijske jedi z zelišči, veselili se bodo ob ljud-
skih plesih in igrah iz domačega kraja.

Idrija, Črni Vrh nad Idrijo

25. september–3. oktober

Vrtec Idrija, enota Črni Vrh, Črni Vrh 87

 Vrtec Idrija
vrtec.crnivrh@freenet.si

z VOLNO PRI DELU IN zABAVI

Otroci bodo v okviru jesenovanja obiskali kme-
tijo, kjer imajo ovce in še vedno gojijo tradicijo 
pridobivanja volne. Seznanili se bodo z ovče-
rejo, striženjem ovac in postopki, ki sledijo do 
nastanka nitke.

Idrija, Godovič

25. september–3. oktober

Vrtec Idrija, enota Godovič, Godovič 3č

 Vrtec Idrija, enota Godovič
vrtec.godovic@guest.arnes.si

KUhINJA NEKOČ IN DANES

Otroci bodo spoznavali, kako so kuhali ne-
koč. V vasi sta dve črni kuhinji, ki si jih bomo 
ogledali, k sodelovanju pa bomo povabili tudi 
starše in občane Krajevne skupnosti Godovič. 
Raziskovanje bo potekalo na različne načine in 
z različnimi dejavnostmi v vrtcu in bližnji oko-
lici (zbiranje fotografij, pripomočkov, receptov 
..., ki so značilni za črno kuhinjo).

Idrija, Spodnja Idrija

25. september–3. oktober

Vrtec Idrija, enota Spodnja Idrija, Šolska 
ulica 11

 Vrtec Idrija, enota Spodnja Idrija
vrtec.spidrija@freenet.si

DELAVNE ŠEGE IN NAVADE V SPODNJI 
IDRIJI IN NJENI OKOLIcI

Otroci bodo v sklopu jesenovanja, ki bo po-
tekalo v popoldanskem času, skupaj s starši 
pred vrtcem na delavnicah izvajali naslednje 
dejavnosti: stiskali bodo jabolka, ribali zelje, 
luščili fižol, ličkali koruzo, kuhali in pokušali 
marmelade, kompot in suho sadje ter pletli 
koše. Delavnice se bodo zaključile s pokuši-
no pripravljenih dobrot, pridružile pa se nam 
bodo tudi Kanomeljske punce, ki bodo zaigrale 
na ljudske instrumente in zapele. 

 V 
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Idrija

25.–30. september

Mestni trg

 Društvo klekljaric idrijske čipke
031 322 431, doragnjezda@gmail.com

PRAzNIKI V IDRIJSKIh ČIPKAh

Razstava v izložbi na Mestnem trgu bo prika-
zovala idrijske čipke in izdelke z idrijsko čipko, 
ki so bili in so še danes del naših praznovanj.  

26. september, 9.00 –17.00

PRIKAz KLEKLJANJA NA ULIcI

         V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Idrija, zavratec

26. september

Zbor je pri kmetiji Vrh, Zavratec 24

 Center za idrijsko dediščino – Geopark 
Idrija, kmetija Vrh
mojca.gorjup-kavcic@geopark-idrija.si, 
www.geopark-idrija.si

10.00–14.00

POhOD PO zAVRATcU IN OGLED 
KmETIJE VRh

Iz vasi Zavratec se bomo odpravili na krajši 
pohod po Zavraški planoti do Bezjakovega 
slapu. Ob povratku se bomo ustavili in si ogle-
dali kmetijo Vrh, kjer lahko šotorite v indijskih 
tipijih, jahate na bosanskih brdskih konjih ter 
se poučite o zdravilnih rožah, travah in ze-
liščih. Pijačo in malico naj imajo pohodniki s 
seboj. Pohodniki se bodo lahko preizkusili v 
streljanju z lokom oz. udeležili turnirja v loko-
strelstvu. 
Obvezne prijave na:
mojca.gorjup-kavcic@geopark-idrija.si do 25. 
septembra. 
V primeru slabega vremena bo pohod 3. ok-
tobra.

        

Idrija

26. september–3. oktober

Več lokacij 

 Osnovna šola Idrija
beti.lampe@guest.arnes.si

18.00

PODOKNIcA

Mladinski pevski zbor Mladi upi bo v tem te-
dnu v večernem času izvedel več ponovitev 
podoknic v mestu Idrija. Poiskali bomo gospe, 
ki imajo ta teden rojstni dan. Včasih so bile 
podoknice povezane izključno z ljubezenijo 
fanta do dekleta, danes pa se navada podokni-
čarstva ohranja še posebno po vaseh na pred-
večer rojstnega dneva ali godu. Mladi pevci 
bodo sledili tradiciji z namenom, da tistega ki 
praznuje, presenetimo in počastimo s prelepo 
pesmijo, predvsem ljudsko.

             OŠ2 / OŠ3

Idrija, Kanomlja

27. september

Zbor pred ribogojnico v Srednji Kanomlji

 Turistično kulturno društvo Kanomlja, 
Osnovna šola Spodnja Idrija 
danica.markic@gmail.com

9.00–16.00

PRAzNIČNA TEmATSKA POT

Predstavili bomo praznično pohodno pot, spe-
ljano mimo kulturnih spomenikov. Pot nas bo 
vodila mimo zbirke mineralov in fosilov pri Kle-
menčičevih do Kanomlejskih klavž. Povzpeli 
se bomo do domačije Šturmajce, kjer nas bo 
čakalo okrepčilo in kjer si bomo ogledali pri-
kaz življenja na kmetiji in staro domačijo. Ob 
povratku si bomo ogledali tudi staro, še delu-
jočo kovačijo Pr Ivaniš ter ponor Kanomljice. 
Pohod je primeren tako za družine kot za po-
sameznike.

           OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Idrija, Črni Vrh nad Idrijo

28. september–2. oktober

Osnovna šola Črni Vrh, Črni Vrh nad Idrijo 95

 Osnovna šola Črni Vrh
karmen.simonic-mervic@guest.arnes.si

8.00–12.00

SImBOLI SREČE IN PRAzNOVANJA

Osnovnošolski kurikulum zajema tudi vsebi-
ne, povezne s praznovanji in simboli sreče. V 
tednu DEKD bomo pri vseh šolskih predmetih 
iskali, raziskovali, zbirali in izdelovali predme-
te, ki jim pripisujemo magično moč oziroma o 
katerih verjamemo, da nam prinašajo srečo. K 
sodelovanju bomo povabili tudi starše, stare 
starše in krajane. S končno razstavo bomo 
popraznovali naše dosežke. Držimo pesti, da 
nam bo uspelo. in vabimo vas v našo družbo.

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Idrija, Godovič

28. september

Osnovna šola Idrija, Podružnična šola 
Godovič, Godovič 35 b

 Osnovna šola Idrija, Podružnična šola 
Godovič, Kulturno društvo Brinov grič 
Godovič
hermina.tominec@guest.arnes.si

8.00–12.00

POhOD SVOBODE

Ob 70-letnici konca druge svetovne vojne bo 
za učence organiziran nekoliko drugačen po-
hod v okolico domačega kraja. Obiskali bomo 
pomnike druge svetovne vojne, naš cilj bo spo-
minsko obeležje na Brinovem griču, kjer je stal 
tabor narodnega heroja, velikega primorskega 
domoljuba Janka Premrla – Vojka. 
Na pohodu se nam bodo pridružili domačini, 
ki so doživljali grozote vojne ali se spomnijo 
pripovedovanj svojih staršev, sorodnikov, so-
sedov o vojni in se zavedajo pomena svobode 
ter trdijo, da je vsak dan v svobodi praznik! 
Učenci bodo pred pohodom starejše krajane 
tudi povprašali o spominih na vojno in izdelali 
simbole svobode, ki bodo pohod spremljali, ter 
se naučili nekaj domoljubnih pesmi.

 OŠ1 / OŠ2 

Idrija, Kanomlja

28. september–1. oktober

Domačija Šturmajce, Gorenja Kanomlja 43

 Turistično kulturno društvo Kanomlja
danica.markic@gmail.com

9.00–13.00

PRAzNIČNA PEKA KRUhA

Učencem idrijskih šol bomo prikazali praznič-
no peko kruha, izdelovali bomo lutke iz ličja ter 
igrali igrico vovkalca. Vsak učenec bo po kon-
čani delavnici odnesel domov svoje izdelke. 
Ob prijetno topli kmečki peči bomo prikazali 
prazničen dan na kmetiji.

 OŠ1 

Idrija

28. september

Antonijev rov, Kosovelova ulica 3

 Muzejsko društvo Idrija
muzejskodrustvo.idrija@gmail.com

18.00

SREČANJE S hAcqUETEm 
OB 200-LETNIcI SmRTI

Večer bomo posvetili znamenitemu polihi-
storju Baltazarju Hacquetu, slovečemu nara-
voslovcu, kirurgu, univerzitetnemu profesorju 
in članu evropskih znanstvenih akademij. O 
njegovem življenju in delu v Idriji se bomo po-
govarjali z različnimi strokovnjaki, s posebnim 
poudarkom na drugem delu Oryctographie 
Carniolica, ki je v celoti posvečena idrijskemu 
rudniku.

        OŠ3 / SŠ
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Idrija

29. september

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Ulica sv. 
Barbare 4–5

 Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, 
Godbeno društvo rudarjev Idrija
milanka.trusnovec@idr.sik.si

17.00

PRAVLJIČNA URA

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija bo otrokom 
predstavila zgodbico, povezano s praznova-
njem 350-letnice Godbenega društva rudarjev 
Idrija. V njej bo nastopil duhec, ki se, skrit v 
omari dvorane, kjer potekajo vaje pihalne god-
be, odloči, da bo po več stoletjih pokukal na 
plano in se naučil igrati na inštrumente. Sreča 
tudi kapelnika ...
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Idrija

29. september

Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50

 Mestni muzej Idrija – muzej za Idrijsko in 
Cerkljansko
anton.zelenc@muzej-idrija-cerkno.si, 
www.muzej-idrija-cerkno.si, 

18.00

TOPILNIcA RUDNIKA ŽIVEGA SREBRA 
IDRIJA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI, 
mUzEJSKI VEČER

Na dogodku v sklopu Muzejskih večerov bo 
predstavljena topilnica Rudnika živega srebra 
Idrija po drugi svetovni vojni – gradnja klasir-
nice, separacije in žičnice ter postavitev treh 
rotacijskih peči. S fotokroniko bomo prikazali 
gradnjo, delo in spremljajoče otvoritve rotacij-
skih peči v letih 1961, 1964 in 1968.

SŠ

Idrija

30. september

Stavba Frančiškovega jaška, Bazoviška 
ulica 2

 Mestni muzej Idrija – muzej za Idrijsko 
in Cerkljansko, Center za upravljanje z 
dediščino živega srebra, Idrija
anton.zelenc@muzej-idrija-cerkno.si, 
www.muzej-idrija-cerkno.si , 
info@cudhg-idrija.si, www.cudhg-idrija.si

18.00

KONEc NEKE zGODBE?, PROJEKcIJA 
DOKUmENTARNEGA FILmA

Pred kratkim posnet etnološki dokumentar-
ni film o izvozni napravi dunajske tovarne 
Siemens – Schuckert Frančiškovega jaška 
predstavlja nesnovno industrijsko in tehniško 
dediščino.

      SŠ

Idrija

2. in 3. oktober

Osnovna šola Spodnja Idrija, Šolska ulica 9, 
Spodnja Idrija

 Turistično društvo Fara in Osnovna šola 
Spodnja Idrija
td.fara@gmail.com, www.os-spidrija.si/
osnovni-podatki.html

8.00–12.00

VSE NAJBOLJŠE IN DOBER TEK

»Moji stari mami so za god skuhali štruklje, 
jaz pa se posladkam z rojstnodnevno torto.« 
Članice TD Fara iz Spodnje Idrije in učenci OŠ 
Spodnja Idrija bomo raziskali, kaj dobrega in 
dišečega so slavljencem pripravili nekdaj in 
kaj jim pripravljamo danes. Pridružite se nam!

            OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Idrija, Godovič

2. oktober

Osnovna šola Idrija, Podružnična šola 
Godovič, Godovič 35 b in Gasilski dom 
Godovič

 Osnovna šola Idrija, Podružnična šola 
Godovič, Kulturno društvo Brinov grič 
Godovič, Krajevna skupnost Godovič, 
Folklorna skupina Abraham Zadlog
natalija.pintar@guest.arnes.si

8.00–20.00

ŠEGE IN NAVADE DOmAČEGA KRAJA, 
KULTURNI DAN

V sklopu kulturnega dne bodo učenci razisko-
vali, katere šege in navade so krajane spre-
mljale v preteklosti, še posebej ob praznikih 
in praznovanjih: kruh ob praznikih (vahči ob 
vseh svetih, menihi ob veliki noči …), šege ob 
zaključku košnje – likofu, ob prazniku farnega 
zavetnika itd. Učenci bodo skupaj s starejšimi 
krajani  šege obudili iz pozabe, jih doživeli, iz-
kusili. O njih bodo pisali, risali, ustvarjali. Nau-
čili se bodo tudi nekaj ljudskih plesov in pesmi 
iz naših krajev, ki so spremljala praznovanja. 
Ob 19.00 bo v Gasilskem domu prireditev ob 
zaključku tedna kulturne dediščine s spremlja-
jočo razstavo likovnih del učencev. V kultur-
nem programu bodo naši učenci predstavili 
delčke svojih spoznanj o šegah in navadah 
domačega kraja v preteklosti in zaplesali ljud-
ske plese, se spomnili 70-letnice konca druge 
svetovne vojne, kot gost večera pa se bo pred-
stavila folklorna skupina Abraham iz Zadloga.

OŠ1 / OŠ2 
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Idrija

2. oktober

Filmsko gledališče Idrija, Trg sv. Ahaca 5

 Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, 
Godbeno društvo rudarjev Idrija, RTV 
Slovenija, Uredništvo za resno glasbo in 
balet, Filmsko gledališče Idrija
tim.bozic@idr.sik.si

19.00

zGODBA Iz IDRIJE, PROJEKcIJA FILmA

Godbeno društvo rudarjev Idrija v letu 2015 
praznuje svojo 350-letnico. Avtorja dokumen-
tarnega filma o najstarejši godbi v Evropi sta 
domačina (režiser in scenarist Dušan Moravec 
in scenarist Matjaž Mrak). Kot povabilo k ogle-
du filma bo Godbeno društvo rudarjev Idrija na 
Trgu sv. Ahaca odigralo nekaj koračnic.

   

Nova Gorica

29. september 

Grad Kromberk, Grajska cesta 1

 Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
05 335 98 11, www.goriskimuzej.si

20.00

INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA NA 
GORIŠKEm, ODPRTJE RAzSTAVE 

Z muzejsko razstavo skušamo spomniti na in-
dustrijsko dediščino Goriške in v zbirki ohrani-
ti vrsto pričevanj o njej – s predmeti, fotografi-
jami, različnimi zapisi in dokumentarnimi filmi. 
Razstava želi spodbuditi občane, da pobrskajo 
po podstrešjih za izdelki nekdanjih goriških 
tovarn, fotografijami, dokumenti, prospekti, 
vzorci … ter jih muzeju posodijo ali darujejo. 
Veseli bomo tudi vaših spominov na delavske 
vrednote in čase, ko so tovarne živele z ljudmi 
in kraji, kjer so delovale, in za njih. 
Ob tej priložnosti bomo odprli še fotografsko 
razstavo, ki bo nastajala na podlagi natečaja 
Goriškega muzeja in bo tematsko prav tako 
posvečena industrijski dediščini.

  

Renče

1. oktober

Dvorana Zorana Mušiča, Bukovica 43

 Osnovna šola Lucijana Bratkoviča 
Bratuša Renče
oslbbr@os-rence.si

17.00

»PO IzREKU STAREJŠIh OBČINARJEV 
OSNOVALA SE JE PRVA ŠOLA V RENČAh 
LETA 1815«, PRIREDITEV

Letos šola v Renčah praznuje 200-letnico. Ob 
jubileju je prof. Anka Lipicer pripravila razisko-
valno nalogo o zgodovini šolstva v Renčah od 
njegovih začetkov do leta 2000. Na prireditvi 
bo predstavila knjigo »Po izreku starejših ob-
činarjev osnovala se je prva šola v Renčah leta 
1815«. 
Kako so nastajali zapisi v šolski kroniki, pa 
nam bodo povedali nekdanji ravnatelji. V kul-
turnem programu bodo otroci Vrtca Bukovica 
predstavili stare šege ob praznovanjih. Pripra-
vili bodo tudi razstavo starih predmetov.
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Vipolže

18. september

Vila Vipolže, Vipolže 29

 Zavod za turizem, kulturo, mladino in 
šport Brda, ZVKDS, OE Nova Gorica, 
SAZU Nova Gorica, Občina Brda
031 699 458, aljaz.filej@brda.si, 
www.brda.si

13.00–22.00

zNANSTVENI SImPOzIJ: 
PETSTOLETNIcA OLTARJA V cERKVI 
SV. KRIŽA V KOJSKEm: GOTIKA IN 
ŽIVLJENJE V BRDIh V 16. STOLETJU

Gotska cerkvica ima za Slovenijo nenavaden 
zvonik. Bolj kot na cerkveni stolp spominja 
na majhno utrdbo. Zaključuje se s cinami, ki 
so značilne za Brda, in se ponaša z zakladi 
izjemne umetniške vrednosti. Do cerkve vo-
dijo postaje kapelic križevega pota. Čeprav 
bi naključnega obiskovalca v notranjosti lah-
ko upravičeno premamil sijaj dveh baročnih 
stranskih oltarjev in fresk na stenah, je pravi 
biser cerkve glavni gotski krilni oltar iz leta 
1515, edini in največji skoraj popolnoma 
ohranjen gotski krilni oltar v Sloveniji. V cerkvi 
sv. Križa v Kojskem zaznamujemo 500. oble-
tnico oltarja. Poleg romanja 19. septembra ter 
svečane maše 20. septembra organiziramo 
mednarodni interdisciplinarni znanstveni sim-
pozij. Predstavniki različnih strokovnih podro-
čij bodo pomen oltarja predstavili z znanstve-
no raziskovalnih vidikov ter osvetlili življenje v 
16. stoletju.

 

zakojca

20. september

Domačija pisatelja Franceta Bevka, 
Zakojca 10

 Cerkljanski muzej, LTO Laufar Cerkno, 
Društvo Baška dediščina
info@muzej-idrija-cerkno.si, www.muzej-
idrija-cerkno.si

12.00

DAN ODPRTIh VRAT DOmAČIJE 
PISATELJA FRANcETA BEVKA IN POhOD 
PO BEVKOVIh POTEh  

Pohodniki se bodo v Zakojco odpravili po dveh 
poteh, ob 8. uri iz Cerknega ali ob 9. uri iz Hu-
dajužne. Opoldne se bodo srečali pred Bevko-
vo domačijo. Sledil bo ogled domačije.

 OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

hrušica

26. september

Dolina potoka Klamfer

 Turistično društvo Stopiče, Osnovna 
šola Stopiče, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, OE Novo mesto 
dusan.stepec@zvkds.si

9.00

VODENI POhOD PO DOLINI POTOKA 
KLAmFER z OGLEDOm mLINOV

Dolina potoka Klamfer leži v Podgorju, gri-
čevnatem svetu pod Gorjanci. Ime je dobila 
po potoku Klamfer, ki je izoblikoval približno 
6 kilometrov dolgo vijugasto dolino. Ta je bila 
v preteklosti znana po mlinih. Nekaj od teh je 
še ohranjenih in predstavljajo pomembno teh-
niško dediščino na Dolenjskem. Od izvira niz-
vodno si sledijo Kočevarjev, Murnov, Brulčev, 
Šafarjev in Lajbkov mlin. Na pohodu pod vod-
stvom mag. Dušana Štepca si bodo udeležen-
ci pohoda ogledali mline, njihove značilnosti in 
posebnosti.   

     OŠ3 / SŠ

hrušica

25. september, 15.30

28. september, 10.00

Brulčev mlin, Hrušica 10

 Janez Brulc, Turistično društvo Stopiče, 
Osnovna šola Stopiče, Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, OE Novo 
mesto
dusan.stepec@zvkds.si

DAN ODPRTIh VRAT 

Brulčev mlin ob potoku Klamfer v vasi Hruši-
ca na Dolenjskem je značilen vodni mlin na 
kamen s pogonom na zgornjo vodo, kakršni 
so bili značilni za Podgorje pri Novem mestu. 
Ob jubilejni deseti obletnici obnove bo lastnik 
skupaj s sodelujočimi obiskovalcem predstavil 
zgodovino mlinarstva na Klamferju, obnovitve-
na dela na mlinu in načrte, ki jih ima z mlinom 
v prihodnosti. Turistično društvo Stopiče in 
učenci stopiške osnovne šole pa bodo prika-
zali, kako so nekoč v mlin prinašali mlet žita.   

          OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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metlika

26. september

Trg svobode 4 (pred metliškim gradom)

 Občina Metlika, Belokranjsko muzejsko 
društvo, Belokranjski muzej Metlika 
belokranjski.muzej@guest.arnes.si

16.00

ODKRITJE DOPRSNEGA KIPA JOŽETA 
DULARJA

Ob stoletnici rojstva pesnika, pisatelja, publi-
cista in muzealca Jožeta Dularja je v občini 
Metlika leto 2015 razglašeno za Dularjevo 
leto. Jože Dular je bil kar trideset let ravnatelj 
Belokranjskega muzeja, v katerem je pustil 
svoje življenjsko delo.

            OŠ3 / SŠ

Novo mesto

30. september

Osnovna šola Center, Seidlova cesta 7

 Osnovna šola Center 
07 371 90 00, 
o-center.nm@guest.arnes.si

10.00

PRAzNOVANJA – JURJEVANJE

Učenci bodo predstavili jurjevanje. Z naravo-
varstvenega vidika bo poudarek na naravnih 
materialih za izdelavo predmetov, povezanih 
s tem praznikom. Praznovanje tega praznika v 
našem kulturnem okolju bodo učenci razisko-
vali skozi časovno prizmo (včeraj, danes, jutri). 
V dramskem nastopu bodo to šego tudi zai-
grali.

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Novo mesto

1. oktober

Osnovna šola Šmihel, Šmihel 2

 Osnovna šola Šmihel Novo mesto in 
Podružnica Birčna vas
vida.ster@os-smihel.si, 
www.os-smihel.si

17.00

SKOzI LETNE ČASE OBUJAmO 
DOLENJSKE ŠEGE, PRIREDITEV

Učencem bomo približali dolenjske šege z bra-
njem, pogovorom in ustvarjanjem na različnih 
predmetnih področjih. Spoznali bomo, kako so 
potekale šege nekoč in kako potekajo danes. 
Podatke bomo pridobili iz literature, z intervjuji 
staršev in starih staršev, obiskali bomo muzej 
... Zbrane podatke bomo analizirali in ozavesti-
li pomen ohranjanja kulturne dediščine. Zbirali 
bomo stare fotografije, članke, pripomočke 
za delo ... Gradivo bomo predstavili v prilo-
žnostnem glasilu. Za učence, starše, dedke 
in babice bomo pripravili prireditev, razstavo 
zbranega gradiva in degustacijo kruha. 

  
       OŠ1 / OŠ2

Novo mesto

3. oktober

Restavratorska delavnica Marmorinka 
Ulica Ivana Roba 64

 Restavratorstvo in umetniško ustvarjanje 
Alja Fir, s. p., Rokokult Društvo za 
promocijo rokodelstva in varovanje 
kulturne dediščine, Marmorinke Tadeja 
Kajzar Trajkovski s.p. 
rokokult@gmail.com

10.00–13.00

VSE NAJBOLJŠE, NOVO mESTO!

V letu, ko Novo mesto praznuje 650 let od 
ustanovitve mesta, bomo raziskali, kaj in kako 
so Novomeščani praznovali včasih. Najprej 
bomo o tem povprašali starejše generacije, 
nato pa se bomo lotili raziskovanja slikovnih 
in pisnih virov. Sledila bo delavnica, na kateri 
bomo izdelali voščilnice in vanje zapisali, kaj 
želimo Novemu mestu v prihodnosti.
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Ribnica

30. september

Grad, Gallusovo nabrežje 1

 Javni zavod Rokodelski center Ribnica – 
Muzej Ribnica, muzej.ribnica@amis.net

9.00

PRAzNOVANJA V GOSTILNAh, 
DELAVNIcA

Delavnica bo potekala na razstavi z imenom 
Gostilne, kot smo jih poznali nekoč. Učenci 
bodo spoznavali, da je gostilna prostor, kjer 
poleg vsakdanjega druženja potekajo tudi po-
membni dogodki v življenju posameznika.

OŠ2

Semič

28. september

Osnovna šola Belokranjskega odreda, Šolska 
ulica 1

 Osnovna šola Belokranjskega odreda 
Semič, Pokrajinski muzej Kočevje, Zavod 
za ohranitev kulturne dediščine Mošnice 
vlasta.henigsman@guest.arnes.si, 
www.osbos.si

8.00–12.00

PRAzNOVANJE NEKOČ IN DANES 
KOČEVARSKA IN SEmIŠKA OhcET

Namen projekta je pri mladih vzbuditi občutek 
odgovornosti do kulturne dediščine. Pozor-
nost bomo posvetili praznovanju, preučevanju 
kultur ter jezikovne in kulturne raznolikosti. 
Projekt je priložnost, da se mladi seznanijo z 
vprašanji strpnosti in sodelovanja, človekovih 
pravic, demokracije, migracije in identitete ter 
tako razmišljajo o predsodkih, stereotipih in 
diskriminaciji.

 OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Semič

29. september

Osnovna šola Belokranjskega odreda, Šolska 
ulica 1 

 Osnovna šola Belokranjskega odreda, 
Turistično društvo Pod Srebotnikom
vlasta.henigsman@guest.arnes.si, 
www.osbos.si

9.00–12.00

PRAzNOVANJE NEKOČ IN DANES, 
FOTOGRAFSKO SREČANJE OB OBELISKU 
PRVEGA BELOKRANJSKEGA VODOVODA

V objektiv fotoaparata bomo poskušali ujeti 
zanimivo naravno in kulturno dediščino nek-
danje kočevarske vasi Blatnik, obelisk ob po-
stavitvi prvega belokranjskega vodovoda ter 
veliko drugih lepih motivov. Pozornost bomo 
posvetili obelisku, ki je bil postavljen ob zgra-
ditvi prvega belokranjskega vodovoda in je bil 
posvečen petdesetletnici cesarjevega vlada-
nja. Želimo si, da mladi razmišljajo o pomenu 
vode kot vrednoti, ki je pomembna za življenje. 
Prav tako se bomo posvetili medkulturnemu 
učenju. Turistično društvo Pod Srebotnikom 
bo udeležencem, da bi spoznali zgodovinska 
dejstva in jih razumeli v povezavi s sedanjimi 
družbenimi odnosi, predstavilo kočevarsko 
kulturno dediščino ter jih seznanilo s kulturno 
in jezikovno raznolikostjo tega območja.  Iz-
brane fotografije bomo uporabili za oblikova-
nje razglednice spomenika ter jih predstavili v 
KC Semič, v Kočevskih Poljanah in še kje. 

OŠ3 / SŠ

Stara cerkev

5.–11. oktober

Osnovna šola Stara Cerkev, Stara Cerkev 21

 Osnovna šola Stara Cerkev
ira.hodnik@gmail.com

9.00–12.00

PRAzNOVANJA NA KOČEVSKEm, 
TEDEN DEJAVNOSTI

Otroci in njjihovi starši bodo ob različnih de-
lavnicah in predavanju Mihaela Petroviča ml. 
spoznavali šege in navade ob praznikih na Ko-
čevskem v obdobju kmečkih uporov.
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Stari trg ob Kolpi

26. september–3. oktober

Osnovna šola Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob 
Kolpi 7

 Osnovna šola Stari trg ob Kolpi
o-staritrg.nm@guest.arnes.si

8.00–14.00

TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE 
POLJANSKE DOLINE OB KOLPI

Na šoli bodo potekale različne aktivnosti, po-
vezane s spoznavanjem kulturne dediščine, 
raziskovalne in ustvarjalne dejavnosti, kuhar-
ske dejavnosti, obiskali bomo muzej in nekate-
re zgodovinske točke.

    V / OŠ2 / OŠ3 

Šentjernej

25. september–2. oktober

Vrtec Čebelica Šentjernej, Trubarjeva 8

 Vrtec Čebelica Šentjernej, ljudske pevke, 
folklorna skupina, aktiv kmečkih žena
07 337 44 70, vrtec-cebelica.
sentjernej@guest.arnes.si

9.00–11.00

VČASIh JE LUŠTNO BLO

Otroci bodo v Tednu kulturne dediščine sode-
lovali z različnimi akterji iz okolja, ki ohranjajo 
in gojijo ljudsko tradicijo in šege od rojstva do 
poroke. Sodelovali bodo z ljudskimi pevkami in 
folkloristi. Vsaj del tega, kar bodo otroci med 
svojim raziskovanjem, igro in učenjem spo-
znali, bo predstavljeno na prireditvi za otroke 
in starše 1. decembra ob 17. uri v Kulturnem 
centru Primoža Trubarja Šentjernej.

    V 
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Šentrupert

25. september–2. oktober

Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert,  
Šentrupert 57

 Osnovna šola dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert

8.00–12.00

PIKA POKA PIKA POK: ŽETEV IN mLA-
ČEV V ŠENTRUPERTU, TEDEN DEJAV-
NOSTI

Na šoli se bodo izvajale različne dejavnosti, ki 
so povezane s kmečkima opraviloma žetvijo in 
mlačvo. Učenci bodo raziskovali šege in nava-
de, ki so potekale ob tem delu, spoznavali in 
pripravljali različne jedi in pijače, s katerimi 
so bili mlatiči postreženi, šivali bodo babnce 
(punčke iz cunj; mlatič, ki jo je dobil, naj bi se v 
tistem letu oženil), izdelovali pušelce (če so ga 
mlatičem ukradli, je bila to sramota) in izdelke 
iz slame ter obiskali mlin in v krušni peči pekli 
kruh.

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Šentrupert

3. oktober

Dežela kozolcev Šentrupert, Šentrupert 5

 Osnovna šola dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert, Občina Šentrupert, Etno 
družabno društvo Draga pri Šentrupertu, 
Zavod Rožlin, Knjižnica Pavla Golie, 
Krajevna knjižnica Šentrupert, Dežela 
kozolcev Šentrupert
tajnistvo-osnmpl@guest.arnes.si

9.00–12.00

PIKA POKA PIKA POK: ŽETEV IN mLA-
ČEV V ŠENTRUPERTU 

Predstavili bomo dejavnosti, ki so se na temo 
žetve in mlačve odvijale v šoli. Obiskovalci si 
bodo lahko ogledali mlačvo s cepci, škumpa-
nje (izdelavo škumpe za pokrivanje streh), 
različna orodja in mehanizacijo ter delo z nji-
mi. Na ogled in pokušino bodo tudi jedi za ta 
dan in likof.

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Veliki Gaber

26. september

Parkirišče pred KS Veliki Gaber, 
Izposojevališče Veliki Gaber in igrišče pred 
OŠ Veliki Gaber

 Knjižnica Pavla Golie Trebnje, 
Izposojevališče Veliki Gaber Knjižnica 
Ivana Zorca, Krajevna skupnost Veliki 
Gaber, OŠ Veliki Gaber in DU Veliki 
Gaber
patricija.tratar@kpgt.si, www.tre.sik.si

9.00–12.00

GODOVANJE V VELIKEm GABRU IN OKO-
LIŠKIh KRAJIh V OKVIRU 4. PRAzNIKA 
KORENJA 

Obiskovalcem bomo prikazali ramplanje ob 
godovnih dnevih, jedi, značilne za godovne dni, 
in druga praznovanja v okolici Velikega Gabra, 
nastop folklornih skupin in razstavo o prazno-
vanjih na Dolenjskem. Obiskovalcem bomo 
predstavili tudi novo zloženko o Ivanu Zorcu, 
slovenskem pisatelju, po katerem se imenuje 
izposojevališče v Velikem Gabru.

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Žužemberk

13. oktober

Vrtec pri Osnovni šoli Žužemberk, Baragova 
cesta 1, Dvor 23

 Vrtec pri Osnovni šoli Žužemberk
vrtec.zuzemberk@gmail.com

17.00

POROKA NEKOČ

V Tednu kulturne dediščine bodo otroci naj-
starejših oddelkov Vrtca Žužemberk spozna-
vali šege, navade in običaje, ki so spremljali 
poroko nekoč. Na zaključnem srečanju za 
starše in druge obiskovalce bodo predstavili 
in prikazali, kako so se poročali njihovi stari 
starši in prastarši. 

      V 
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Dravograd

2. oktober

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Dravograd, 
dvorec Bukovje, Bukovje 13

 Koroški pokrajinski muzej, Koroški vrtci
mojca.kos@kpm.si, www.kpm.si

10.00–12.00

KAKO IN zAKAJ PRAzNUJEmO

Prazniki imajo poseben pomen v življenju 
posameznika in skupnosti. Osrednja tema, s 
katero se bodo seznanili predšolski otroci v 
koroških vrtcih, bodo prav prazniki, povezani z 
življenjskim krogom. Zakaj praznujemo rojstni 
dan, ali veste, kdaj godujete, kako in kdaj so 
praznovali v preteklosti in s čim so si polepšali 
praznovanja. Spoznali in igrali bomo igre, ki so 
jih poznale že naše babice in dedki, ter na ta 
način spoznavali preteklost, šege in življenjske 
izkušnje ljudi. 

V 

Radlje ob Dravi

1. oktober

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob 
Dravi, dvorec Radlje, Koroška cesta 68

 Koroški pokrajinski muzej, Koroški vrtci
alenka.verdinek@kpm.si, www.kpm.si

10.00–12.00
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Ravne na Koroškem

30. september

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne 
na Koroškem, štauharija Stare železarne 
Koroška cesta 12

 Koroški pokrajinski muzej, Koroški vrtci
liljana.suhadolcan@kpm.si, www.kpm.si

10.00–12.00

Slovenj Gradec

29. september

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj 
Gradec, Glavni trg 24

 Koroški pokrajinski muzej, Koroški vrtci, 
mojca.kos@kpm.si, www.kpm.si

10.00–12.00

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

mežica

1. oktober

INFO center Geoparka Karavanke, Podzemlje 
Pece, Glančnik 8

 Podzemlje Pece; turistični rudnik in 
muzej, Mežica, Zavod RS za varstvo 
narave, Območna enota Maribor, Geopark 
Karavanke, Osnovna šola Mežica
suzana.fajmut@podzemljepece.com

16.30–17.30

KNAPARIJA: PRAzNOVANJE 350-LETNI-
cE RUDNIKA mEŽIcA

Z dramatizacijo Knaparija bomo obeležili 
350-letnico delovanja rudnika Mežica. Pred-
stavljena bo pristna knapovska družina – mati 
preživlja popoldneve sama z otroki, oče knap 
pa služi denar v rudniku. Otroci radi poprimejo 
za vsako delo, zanima jih dogajanje v rudni-
ku, očeta pa bi želeli presenetiti ob njegovem 
rojstnem dnevu. Knaparijo bodo izvedli otroci 
osnovne šole Mežica. Sledila bo ustvarjalna 
delavnica.

      V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Ravne na Koroškem

28. september–2. oktober

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem, Na gradu 1

 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem, Zadruga 
ZRaven
simona.voncina@rav.sik.si, 
www.rav.sik.si

10.00–17.00

UJETI TRENUTEK: VIzUALNE IN zVOČNE 
POKRAJINE SPOmINA, zBIRANJE 
SPOmINOV

Vabimo vas, da z nami delite fotografije iz 
svojih družinskih albumov, povezane z življenj-
skim krogom, z osebnimi in družinskimi do-
godki, s praznovanji, šegami in navadami ter 
z zgodovino domačega kraja. Vabimo vas, da 
o teh posebnih dogodkih tudi spregovorite ali 
jih zapišete. Fotografije s kratko zgodbo bodo 
z vašim dovoljenjem dobile mesto na spletnem 
portalu Kamra, v Albumu Slovenije. Sledila 
bo interpretacija ključnih trenutkov v življenju 
posameznika in družbe s pomočjo zvočnih in 
vizualnih medijev. Posnete pripovedi bodo kot 
zvočna podlaga uporabljene v lutkovni pred-
stavi o zvočnih pokrajinah spomina.

            OŠ3 / SŠ
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Babno Polje

27. september

Rihtarjeva domačija, Babno Polje 67

 Zavod Rihtarjeva domačija
info@rihtarjeva-domacija.si, www.
rihtarjeva-domacija.si

17.00–19.00

zVOKI PRAzNOVANJ zAPRAŠENIh 
mUzEJSKIh PREDmETOV

Na prireditvi bomo skušali poiskati vzporedni-
ce med praznovanji nekoč in danes. Predvsem 
bomo skušali ugotoviti, kakšna so bila pra-
znovanja v preteklosti, kaj se je spremenilo in 
zakaj, kakšno vlogo imajo danes praznovanja 
v življenju posameznika, družine, skupnosti … 
in nasploh v globalnem svetu ter kako odme-
vajo zaprašeni muzejski predmeti danes, tisti 
predmeti, ki so nekoč naznanjali praznični čas.

           SŠ

3. oktober

Dolenja vas 70

 Tanja Gobec, Ivan Najger in Društvo 
ETNO-EKO
tanja.gobec@gmail.com

10.00–19.00

z ¨GREDE

Vrtovi so bili v preteklosti zelo pomemben del 
hišnega gospodinjstva (gartl¨c). Posvetili se 
bomo vrtnim rastlinam in pripravili nekaj kuli-
naričnih trenutkov. Poleg tega bomo povabili v 
goste lokalne umetnike in rokodelce, da bodo 
predstavili svoje spretnosti in izdelke ter zači-
nili dogodek s ščepcem glasbe.

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

cerknica

27. september

Dolenja vas 70 c

 PAJN Zavod za sonaravno bivanje
068 641 628, info@hisaizrocila.si, 
www.hisaizrocila.si

14.00

TRENJE LANU – PRAzNOVANJE NA VASI

V časih, ko so po slovenskih vaseh še pridelo-
vali lan, se je ob trenju zbrala vsa vas. Na do-
godku, ki je veljal za praznični dan, ni manjkalo 
ne dela ne petja in ne plesa. Pridružite se nam 
na praznovanju in tudi sami preizkusite svoje 
spretnosti.

            

cerknica, Grahovo

27. september

Kmetija T'dolenj, Laze pri Gornjem Jezeru 1

 Kmetija T’dolenj
041 363 421, 
kmetija.tdolenj@gmail.com

14.00

JESEN NA KmETIJI T'DOLENJ 
KAKO SO SE NEKDAJ PRIPRAVLJALI NA 
zImO, DELAVNIcA

Na kmetiji je bilo v jeseni treba pripraviti drva, 
saj so bile zime dolge, z debelo snežno odejo. 
Drva so rezali z ročnimi žagami, ki so morale 
biti dobro nabrušene … Na delavnici se bo-
ste seznanili  s celotnim postopkom rezanja 
in cepljenja drv ter nato njihovim zlaganjem 
v skladovnico, kjer čakajo mrzle dni. Drugi 
del delavnice bo namenjen pripravi jabolčne-
ga soka za zimo. Včasih so jabolka za sok in 
sušenje pobrali, obrali pa samo tista, ki so jih 
spravili za jesti. Kakovost soka je odvisna od 
zrelosti sadežev in vrste jabolk; sok bomo se-
veda pokusili.
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Kal pri Pivki

2. oktober

Šobčeva domačija, Kal 18

 Zavod Šobčeva domačija
info@sobceva-domacija.si

19.00

NAŠ DAN, ODPRTJE RAzSTAVE

Šobčeva domačija na Kalu pri Pivki vsako leto 
odpre svoja vrata mnogim obiskovalcem, ki si 
želijo ogreti srce. Ne samo ob ognju na staro-
davnem kamnitem ognjišču, temveč tudi s pro-
gramom, s katerim želimo izraziti spoštovanje 
do kulturne dediščine in vsega lepega, kar nas 
obdaja. Letošnji dan bo zaznamovala razstava 
priznane umetnice Nataše Prestor, ki bo svoja 
praznična dela podelila z vsemi ljubitelji ume-
tnosti. Tako kot vsako leto bo dogodek pospre-
mil prijeten kulturni program.
Nataša Prestor izdeluje predvsem malo lon-
čeno plastiko, ki nadaljuje motivno tradicijo 
slovenskih lončarjev, oblikovalcev figuralne 
keramike. Pri oblikovanju ljudskih motivov se 
opira na študij slovenskega ljudskega izročila. 
Med različnimi tehnikami, ki jih uporablja, jo 
zanima predvsem majolka. 

         OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Dutovlje

14. oktober

Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje 135

 Društvo Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Kras, Osnovna šola Dutovlje
031 716 210, nadja.mislej-bozic@
guest.arnes.si

17.30–19.00

OTROKOm VSE NAJBOLJŠE – PODARImO 
RES DOBRO IGRAČO!

Ob večjih praznikih, najpogosteje rojstnih dne-
vih, radi podarimo svojim najdražjim nekaj, če-
sar se bodo razveselili, in otrokom predvsem 
nekaj, kar jim bo omogočilo skladen razvoj. 
Zato se je vredno vprašati, kaj je za otroke res 
tisto najboljše. O igračah, ki nas spremljajo od 
rojstva do konca življenja, bo govoril Mohor 
Demšar, waldorfski učitelj, dipl. elektroinž., 
mag. filozofije in zbiratelj lesenih igrač.   

   

Izola

1. september–31.  december

Mestna knjižnica Izola, Ulica Osvobodilne 
fronte 15

 Mestna knjižnica Izola, Janez in Marija 
Janežič, Nataša Fajon, Kristina Menih, 
Andragoško društvo Morje – Univerza za 
tretje življenjsko obdobje, prof. Dušica 
Kunaver, 05 663 12 83/84,
knjiznica.izola@guest.arnes.si,
vwww.izo.sik.si

9.00–18.30

OD zIBELKE DO GROBA, RAzSTAVA

Janez in Marija Janežič, zbiratelja starin, sta 
v škatlah in predalih poiskala fotografije in 
predmete s konca 19. in začetka 20. stoletja, 
ki prikazujejo šege ob prelomnih dogodkih na 
življenjski poti ljudi iz tistega časa: ob rojstvu, 
krstu, obhajilu, birmi, poroki in smrti. Taki tre-
nutki so bili vedno povod za slavje, praznova-
nje in slovo od življenja …

V ISTRI NI NIKOLI DOLGČAS – ISTRSKI 
PRAzNIKI NA FOTOGRAFIJAh NATAŠE 
FAJON

Skozi oči avtorice bomo lahko videli, kako se 
Pirančani še danes veselijo solinarskega pra-
znika na dan sv. Jurija, zavetnika mesta, nato 
pa bomo skupaj obiskali še druge prireditve 
po Istri ter opazovali ljudi, dogodke, predmete 
in naravo. 
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30. september, 19.00

IN DALI SO mI Iz GUmBA JESTI IN Iz 
NAPRSTNIKA PITI

Veliko ljudskih pravljic se konča s praznova-
njem, slavjem, poroko, gostijo. Ljudski pripo-
vedovalci take zgodbe pogosto zaključijo z 
besedami: »Tudi jaz sem bil tam. In dali so mi 
iz gumba jesti in iz naprstnika piti.«  Na pra-
znovanju sva bili tudi Kristina Menih in Špela 
Pahor. Če se želite pogostiti ob praznični mizi, 
bova veseli vašega obiska in apetita. Postre-
gli vam bova z izborom ljudskih pravljic, ki se 
srečno končajo s poroko ali gostijo. 
Po dogovoru za šole in vrtce v dopoldanskem 
času (kontakt Špela Pahor).

          V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

1. oktober, 19.00

ISTRSKI mARATON, PROJEKcIJA

Istrski maraton povezuje tri istrska mesta Ko-
per, Izolo in Piran. Trasa maratona je speljana 
tako, da lahko udeleženci med tekom občudu-
jejo slovensko Istro v vsej njeni razgibanosti, 
slikovitosti in pestrosti. 

             OŠ3 / SŠ

2. oktober, 19.00

EVROPSKA KULTURNA DEDIŠČINA 
V SLOVENSKIh LJUDSKIh ŠEGAh, 
PREDAVANJE DUŠIcE KUNAVER

Slovenija je dežela prastare kulture. Pred 
50.000 leti je neki neandertalski »glasbenik« 
v votlini Divjih bab nad Idrijco piskal melodije, 
s katerimi je oponašal petje ptic in šumenje 
vetra. Na to doslej najstarejše najdeno glas-
bilo na svetu lahko naš glasbeni strokovnjak 
zaigra evropsko himno. Na Ljubljanskem barju 
je bilo najdeno doslej najstarejše leseno kolo 
z osjo na svetu. Na prostoru, kjer danes stoji 
prestolnica naše dežele, je bilo pred mnogimi 
tisočletji križišče evropskih magistral – jan-
tarske poti Baltik–Jadran in vodne poti Črno 
morje–Donava–Sava–Ljubljanica–Jadran. Tudi 
današnja Slovenija se lahko ponaša s še da-
nes živimi ljudskimi šegami, ki imajo korenine 
v indoevropski davnini, med njimi so ptujsko 
kurentovanje, belokranjsko jurjevanje in kre-
sovanje ter še obilica šeg, ki v svoji  današnji 
podobi skrivajo prvine poganske davnine – 
praznično kajenje z žegnano smolo, škroplje-
nje z žegnano vodo in mnoga druga nekdaj 
čarodejna dejanja, ki s seboj prinašajo davne 
kulte vode, žita in drevesa.

            OŠ3 / SŠ
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Komen

10. oktober

Zbor pred vaškim domom, Gorjansko 84

 Društvo Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Kras, Društvo Vezi – 
Stanovanjska skupnost Gorjansko, 
Konzorcij za ohranitev in popularizacijo 
kraške suhozidne gradnje, RKTŠD 
Gorjansko, Vaška skupnost Gorjansko, 
Osnovna šola Antona Šibelja – Stjenka 
Komen
031 716 210, 
nadja.mislej-bozic@guest.arnes.si

9.00–14.00

DELAVNIcA OBNOVE TREh SUhOzIDNIh 
hIŠK V zALEDJU GORJANSKEGA

Udeleženci prostovoljci se bomo zbrali ob 9. 
uri delovno oblečeni in obuti. Pod mentor-
stvom Borisa Čoka, Ivana Pavlina in Vojka 
Ražma bomo popravili oziroma obnovili tri 
suhozidne hiške, ki so služile zaščiti pastirjev 
in shranjevanju delovnega orodja. Delavnica 
je namenjena vsem, ki želijo pridobiti znanje 
prednikov o postavitvi suhozidnih hišk. Ob za-
ključku bomo praznovali delovno zmago. Če bo 
dež, bo delavnica teden dni kasneje.  

     OŠ3 / SŠ

Koper

26. september

 Pokrajinski muzej Koper /Museo 
Regionale di Capodistria
031 842 408, 
brigita.jenko@pokrajinskimuzejkoper.si, 
www.pokrajinskimuzejkoper.si

Pokrajinski muzej Koper, Etnološka zbirka, 
Gramscijev trg 4 in 5

9.00

zAJTRK V mUzEJU

Ob zajtrku/bevarinu (bela kava/kafe in kruh) 
bo pogovor o prazničnih jedeh nekoč vodila 
Tina Novak Pucer, avtorica nove stalne etno-
loške razstave z naslovom »Srečanje lakote in 
izobilja. Mediteranska trojka.«, ki predstavlja 
prehranjevanje v preteklosti. 

Pokrajinski muzej Koper, Palača Belgramoni-
Tacco, Kidričeva ulica 19

10.00

PRAzNUJmO SKUPAJ – ODKRIJmO 
PALAČO V NOVI PREOBLEKI!, OGLED IN 
DELAVNIcA zA DRUŽINE

Prvič po večmesečni obnovi se bo beneška 
lepotica – palača Belgramoni Tacco pokazala 
obiskovalcem v vsej svoji lepoti. Tak dogodek 
je upravičeno razlog za praznovanje! Po ogle-
du palače – tokrat še brez muzejskih zbirk – bo 
sledila delavnica, na kateri se bomo pogovar-
jali o nastanku palače, spoznali bomo različne 
prostore in njihovo namembnost ter stavbo 
primerjali z današnjimi domovanji. V ustvarjal-
nem delu bomo skupaj izdelali maketo baroč-
ne palače in jo razstavili v novi pedagoški sobi. 
Ogled vodi Brigita Jenko, delavnico pa Nives 
Marković.

    

Koper

28. september–3. oktober

Skupnost Italijanov Santorio Santorio Koper, 
Ulica Osvobodilne fronte 10

 Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio, Skupnost Italijanov Santorio 
Santorio Koper, 05 614 30 16, 
os-vergerio@guest.arnes.si

18.00

SV. NAzARIJ IN NJEGOV PRAzNIK: 
SPOzNAJmO KULTURNO DEDIŠČINO, 
ODPRTJE RAzSTAVE

Razstava in kulturni program bosta predstavi-
la kulturno, liturgično in ljudsko tradicijo, pove-
zano s praznovanjem praznika sv. Nazarija ter 
sledi in kulturno dediščino, povezane s kopr-
skim zavetnikom. Razstava in program bosta 
nastala na podlagi monografske raziskave, ki 
jo bodo opravili učenci.

            OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Koper

26. september–3. oktober

Pretorska palača, Titov trg 3

 Vrtec Koper 
05 613 10 00, 
vrtec.koper@guest.arnes.si, 
www.vrteckoper.si

9.00–17.00

PRAzNOVANJE – KOPER NEKOČ IN 
DANES

Med igro z otroki spoznavamo kulturno de-
diščino našega kraja. Sodelovali bodo otroci 
vseh starosti, prilagojeno svojim zmožnostim. 
Enota Ribica bo v Pretorski palači pripravila 
razstavo na temo Koper nekoč in danes, sta-
rejša skupina otrok v enoti Kekec pa bo obrav-
navala temo Igrače in igre nekoč.

            V 
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Koper

28. in 30. september

Pokrajinski arhiv Koper, Kapodistriasov trg 1

 Pokrajinski arhiv Koper/Archivio 
Regionale di Capodistria 
zdenka.bonin@arhiv-koper.si, 
www.arhiv-koper.si

9.00–18.00

z mIŠKO mIcO V ARhIV

Otroci iz vrtcev in iz prve triade osnovnih šol si 
bodo dopoldne lahko ogledali arhiv in prisluh-
nili pravljici Miške Mice, s katero bo predsta-
vljeno gradivo, ki ga arhiv hrani o praznovanjih 
v šoli skozi čas. Pravljico bo pripovedovala 
Zdenka Bonin. 
Med 15.00 in 18.00 bo ob predhodni najavi  
vodeni ogled arhiva ter gradiva o praznovanju 
v šolah skozi čas.

        V / OŠ1 

Lipica

2. oktober

Kobilarna Lipica, Lipica 5

 Kobilarna Lipica
andreja.brce@lipica.org

9.00–13.00

ELEmENTI TEhNIŠKE DEDIŠČINE V 
LIPIŠKI KULTURNI KRAJINI

Predstavitev elementov tehniške dediščine v 
lipiški kulturni krajini (ledenice, kali, fontane, 
vodni zbiralnik, kraški suhozid) in situ v okvi-
ru omrežja lipiških učnih pešpoti na posestvu 
Kobilarne Lipica. 

OŠ3 / SŠ

Piran

24. september

Piran, Župančičeva ulica 4

 Mestna knjižnica Piran/Biblioteca civica 
Pirano
ksenija.petaros@guest.arnes.si, 
www.pir.si

19.00

PRAzNIK SV. JURIJA V PIRANU, zAPISI 
IN LEGENDE

Po legendi je sv. Jurij leta 1343 rešil mesto 
pred hudim neurjem. Hvaležni Pirančani so ga 
zato imenovali za svojega zaščitnika, mu po-
svetili cerkev in v svojem grbu upodobili križ z 
njegovega ščita. Tako kot nekoč je tudi danes 
na godovni dan sv. Jurija, 23. april, v Piranu 
velik praznik s šagro. Po procesiji s kipom sv. 
Jurija in slavnostni maši se prebivalci na osre-
dnjem mestnem trgu družijo in obujajo tradici-
onalne običaje. Praznik sv. Jurija ima večsto-
letno tradicijo, od leta 2002 ob tem prazniku 
poteka tudi večdnevni etnološko obarvan so-
linarski praznik, ki oživlja spomin na čase, ko 
je bil dan piranskega zavetnika tudi začetek 
solinarske sezone. Predavali bosta etnologinja 
Špela Pahor in profesorica slovenskega jezika 
Sabina Kravos Jugovac. Po dogovoru za šole 
in vrtce tudi v dopoldanskem času.

       OŠ3 / SŠ

Piran

26. september

Tartinijeva hiša, Kajuhova ulica 12

 Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 
Pirano/Združenje Skupnost Italijanov 
Giuseppe Tartini Piran 
comunitapirano@siol.net, 
www.comunitapirano.com

15.00–20.00

SOLINARSKA DRUŽINA IN SV. mARTIN

Po jutranji predstavitvi solinarske družine, ki 
prihaja z garaškega dela nazaj v Piran, da se 
posveti delu na polju, bomo popoldanski čas 
namenili praznovanju sv. Martina. Tartinijeva 
družina bo prikazala šege v času martinovanja 
in z degustacijo obudila tradicijo praznovanja 
sv. Martina v Piranu in njegovem zaledju. Sle-
dili bodo predavanja in degustacije.
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Piran

26. september

Tartinijev trg

 Društvo Anbot Piran, Vrtec Mornarček 
Piran
natalija.planinc@gmail.com

10.00–13.00

NA SV. KOzmE IN DAmIJANA GOD PRIDI 
V PIRAN NA POROKO OD ANBOT

Priprav na slavje poroke od anbot, ko godujeta 
zdravilca sv. Kozma in Damijan, se bomo lo-
tili na ustvarjalnih delavnicah. Izdelovali bomo 
poročni šopek vrtnic, venčke ter okrasne gir-
lande za veliko mizo za pogostitev svatov, vse 
iz bršljanovih listov (bršljan je simbol zvestobe 
do groba). Pripravljali bomo doto za nevesto 
in bogato založili skrinjo z umetelnimi vezeni-
nami. Posebno pozornost pa bomo namenili 
iskanju godovnih imen in njihovemu izvoru. 
Obiskovalci jih bodo lahko izpisali v kaligrafski 
pisavi. Za glasbeno spremljavo bodo poskrbeli 
v delavnici »nunalc«. Vse priprave na poroko in 
svečano pojedino bo fotoaparat ujel za veliko 
poročno knjigo.

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Piran

1.–15. oktober

Tartinijeva hiša, Kajuhova ulica 12

 Samoupravna skupnost italijanske 
narodnosti Piran, Združenje Skupnost 
Italijanov Giuseppe Tartini, Piran, 
Osnovna šola Vincenzo e Diego de 
Castro Piran, Vrtec La Coccinella Piran
041 771 738, 
comunita.italiana@siol.net, 
www.comunitapirano.com

17.00

POROKA NEKOČ

Skupina Inventastorie (otroci od 4. do 12. 
leta) iz Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini 
iz Pirana s sodelovanjem drugih skupin, ki 
delujejo v Skupnosti Italijanov, bo predstavila 
projekt Ohcet nekoč/Le nozze di una volta. 
Zbirali, pripravili in razstavili bomo fotografije, 
bombonjere, vabila, originalna ohcetna obla-
čila, videoposnetke, recepte. Pripravili bomo 
ohcetno mizo, kot je bilo v navadi nekoč. Mon-
torici projekta sta Fulvia Zudič in Elena Bulfon 
Bernetič.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Piran

1. oktober

Palača Gabrielli, Cankarjevo nabrežje 3

 Pomorski muzej – Museo del mare 
»Sergej Mašera« Piran - Pirano
05 671 00 51/43, 
muzej@pommuz-pi.si, 
booking.pommuz@pommuz-pi.si, 
duska.zitko@guest.arnes.si

17.00–19.00

ROG; PRVA SLOVENSKA ČEzOcEANSKA 
LADJA IN NJEN POVELJNIK BALDOmIR 
PODGORNIK, RAzSTAVA 
Vodstvo po razstavi z ogledom filma Galebi 
iz piranskega gnezda

Tovorna parna ladja Rog je bila zgrajena med 
drugo svetovno vojno za konvojske transporte 
leta 1944 v Kanadi. Splošna plovba jo je ku-
pila v ustanovnem letu podjetja, leta 1954 in 
z njo napovedala samozavesten razvoj. Pod 
poveljstvom kapitana dolge plovbe, Baldomir-
ja Podgornika in s 43 člansko posadko je, od 
junija 1955 do maja 1956, obplula svet in 
marca 1956 tudi kot prva jugoslovanska ladja 
pristala v pristanišču Tsingtao na Kitajskem. 
Pred tem jo je, februarja 1956, v Tihem oce-
anu zajel tajfun, v katerem so se s posadka-
mi vred potopile štiri ladje. Ladja Rog se je iz 
njega srečno izvila in še dvanajst let, do leta 
1966, ko je bila prodana, veljala tudi za šolsko 
ladjo slovenskih  pomorščakov kadetov in pri-
pravnikov, ki so na njej pridobivali prva znanja 
in izkušnje. 

         

Portorož

25. september

Skladišče soli Monfort, zbirka Pomorskega 
muzeja

 Pomorski muzej – Museo del mare 
»Sergej Mašera« Piran - Pirano
05 671 00 51, muzej@pommuz-pi.si, 
booking.pommuz@pommuz-pi.si, 
uhribar30@gmail.com

10.00–13.00  

TOmOS; zUNAJKRmNI mOTORJI, KI 
SO OSVOJILI SVET, VODSTVO PO 
RAzSTAVI

Razstava o zgodovina navtičnega programa 
tovarne Tomos je pripravljena v sodelova-
nju z zbirateljem in poznavalcem Tomosove 
industrijske in tehnične dediščine Stevom 
Vujičem. Razstavljeni so različni zunajkrmni 
motorji Tomosove produkcije, ki so nastali od 
šestdesetih let dalje. Foto in video-dokumen-
tacija bogati pričanje o družbenem in zgodo-
vinskem okolju ter marketinškem nastopu 
takratne Tomosove produkcije. 

OŠ3 / SŠ



70 71

Sežana

1. oktober

Kosovelova knjižnica Sežana, Ulica Mirka 
Pirca 1

 Društvo Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Kras, Kosovelova knjižnica 
Sežana , 031 716 210, 
nadja.mislej-bozic@guest.arnes.si

18.00

PREDSTAVITEV KNJIGE VIKTORJA 
SAKSIDE

Viktor Saksida, starosta slovenskih jamarjev, 
pripoveduje o otroštvu v rojstnem Svetem, 
najstništvu v Trstu, času fašizma in nacizma 
v internaciji, povojnem času, študiju in zaposli-
tvah ter širokem razponu zanimanj, ki jih goji 
še danes; to so jamarstvo in z njim povezani 
geologija, arheologija, ekologija in splošno 
naravovarstvo. Posebej ga zanimata rastlinski 
in živalski svet. Zaslužen je za odkritje bresto-
viškega vodovoda. Zbirko fosilov je podaril 
Občini Sežana in Prirodoslovnemu muzeju v 
Ljubljani. Izid knjige je zato za nas praznik. 

   OŠ3 / SŠ  

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, 
Stjenkova ulica 3

 Šolski center Srečka Kosovela Sežana
05 731 12 80, ursic.jelena@gmail.com, 
www.ss-sezana.si

11.00

40-LETNIcA ŠOLE, ODPRTJE RAzSTAVE

Na razstavi bodo prikazani pomembni utrinki 
iz vseh štiridesetih let delovanja šole, utrinki 
preteklih praznovanj ter zanimivosti iz prete-
klosti šole.

         SŠ

Štanjel

3. oktober

Grad Štanjel, Štanjel 1a

 Javni sklad za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Sežana, Občina 
Komen 
05 731 00 90, oi.sezana@jskd.si

PRIČEVANJA O ŽIVLJENJU IN DELU 
mAKSA FABIANIJA

10.30–12.00 
Secesija v arhitekturi Maksa Fabianija, preda-
vanje arhitektke Eve Razboršek 

13.00–15.30 
Likovno romanje po Fabianijevih poteh od Šta-
njela do Kobilja in ogled Fabianijeve domačije 
z zaključkom projekta s predstavitvijo spleta 
otroške folklorne skupine Vrtca Sežana Ka-
menčki, Oreh in orehi.
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Štanjel

30. september–4. oktober

Grad Štanjel, Štanjel 1a

 Grad Štanjel, Galerija in turizem, Dušana 
Švagelj. s. p., Občina Komen 
05 769 01 97, 
gradstanjel@guest.arnes.si

11.00–17.00

PRIČEVANJA O ŽIVLJENJU IN DELU 
mAKSA FABIANIJA

Ob počastitvi 150-letnice rojstva Maksa Fa-
bianija bo potekalo zbiranje zgodb, spominov, 
še neobjavljenih dokumentov, fotografij, pred-
metov, zapisov ipd. o življenju in delu Maksa 
Fabianija. Zbrani material bo na ogled na pri-
ložnostni razstavi. 

Senožeče

26. september

Domačija Lojtrnik, Laže 15

 Zavod Dobra pot, Domačija Lojtrnik 
jost.hobic@dobra-pot.si, 
www.dobra-pot.si

8.00–11.00

POKRAJINA PREDNIKOV, POhOD NA 
PRAzGODOVINSKO NAJDIŠČE AJDOVc

Prostor, v katerem živimo, je tesno povezan 
z dogajanjem in življenjem naših prednikov. 
V pokrajini, kjer sedaj živimo mi, so v prete-
klosti – vse od kultur bronaste in železne dobe 
prek Keltov in antike do Slovanov – živeli naši 
predniki. Ponovno odkrijmo njihov način življe-
nja in obudimo spomin nanje, da bomo občutili 
globlje spoštovanje do pokrajine, v kateri biva-
mo vsi skupaj. V okviru odkrivanja preteklosti 
pokrajine organiziramo pohod iz vasi Laže na 
hrib Ajdovec in nazaj. Pohod bo potekal pod 
strokovnim vodstvom univ. dipl. arheologa Jo-
šta Hobiča, poskrbljeno pa bo tudi za okrepčilo 
ob koncu pohoda.
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Belo

28. september

Domačija Pr’ Lenart, Belo 1

 Domačija Pr’ Lenart, 031 712 227, 
prlenartovih@gmail.com

19.00

ALI JE KRANJSKA KLOBASA NARODNI 
SImBOL, PREDAVANJE DR. JERNEJA 
mLEKUŽA

Kranjska klobasa je eden najbolj trdoživih 
slovenskih narodnih simbolov. Od prve znane 
omembe v slovenskem časopisju leta 1849 
pa do današnjih dni je pokazala stabilnost, 
kontinuiranost in trdnost, ki je pri drugih ma-
terialnih objektih, označenih s slovenstvom, 
bržkone ne bi našli. Kranjska klobasa je najbrž 
najpogostejši, najdominantnejši, najbolj nasi-
ten »kulinarični« označevalec slovenstva.

Belo

30. september

Domačija Pr’ Lenart, Belo 1

 Domačija Pr’ Lenart, Podružnična šola 
Topol
031 712 227, prlenartovih@gmail.com

10.00

PO POTI SUhIh hRUŠK

Ste že slišali za hruškovo potico? V zaselku 
Belo, kjer ima sadjarstvo dolgoletno tradici-
jo, je bila hruškova potica pogosto na bogato 
obloženi praznični mizi. V začetku 20. stoletja 
so na Belem gojili kar 36 različnih sort hrušk. 
Učenci podružnične šole Topol pod mentor-
stvom Darje Šinko bodo naši vodniki na učni 
poti, ki jo bomo zaključili z ogledom domačije 
Pr’ Lenart iz 16. stoletja. Posebnost domačije 
sta sušilnica sadja in bogato okrašen portal z 
rezljanimi vrati.

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Bistra

29. september−2. oktober

Tehniški muzej Slovenije, Bistra 6

 Tehniški muzej Slovenije
01 750 66 72, 031 583 461, 
www.tms.si

9.00

zAČUTI PRAzNOVANJE, VODSTVO

Vrtčevski otroci se bodo med vodenim raz-
iskovanjem seznanili z različnimi načini 
praznovanja, o katerih pričajo predmeti iz 
muzejskih zbirk. Hkrati bodo spoznali, zakaj 
muzeji hranijo tudi stare, včasih že poškodo-
vane ali obrabljene reči. Za še globlje spozna-
vanje predmetov bodo uporabili več čutov in se 
na ta način za trenutek postavili tudi v vlogo 
tistih, ki vseh čutov ne morejo uporabljati. Pri-
jave so obvezne, število skupin je omejeno.

         V 

Domžale

21. september−10. oktober

Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4

 Osnovna šola Rodica, Knjižnica Domžale
katarinaskofic@gmail.com

30. september, 17.00

365 DNI PRAzNOVANJ, RAzSTAVA

V enem letu se zvrsti veliko praznikov. Prav-
zaprav lahko vsak dan najdemo razlog za pra-
znovanje. Na kulturnem dnevu bomo učitelji in 
učenci vzeli pod drobnogled vse naše praznike 
ter postavili na ogled videnje teh veselih dni. 
Morda pa česa še niste vedeli.

    OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Domžale

2. oktober

Zbor v Slamnikarskem muzeju, Kajuhova 
cesta 5

 Kulturni dom Franca Bernika Domžale 
(Slamnikarski muzej Domžale)
slamnikarski.muzej@kd-domzale.si

SPREhOD mED TOVARNAmI SLAmNIKOV 

Z odprtjem Slamnikarskega muzeja v sredi-
šču Domžal se je uresničila dolgoletna lokalna 
pobuda o predstavitvi slamnikarske dedišči-
ne. V Domžalah še vedno obstajajo stavbe in 
območja, ki lahko pripovedujejo slamnikarske 
zgodbe. V ta namen je oblikovana tematska 
pot interpretacije dediščine, postavljena v ur-
bani prostor. Po tematski poti bo vodila Saša 
Roškar, ZVKDS, OE Kranj: 
–   ob 9. uri za predšolske in šolske skupine 

(obvezna predhodna prijava skupin), 
–    ob 17. uri za javnost.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Domžale

1. oktober

Menačenkova domačija, Cankarjeva 9

 Menačenkova domačija, Kulturni dom 
Franca Bernika Domžale, menacenk@
kd-domzale.si

19.00

SLOVENSKI ORNAmENT V LESU, 
ODPRTJE RAzSTAVE

Predstavitev serije ornamentov v lesu kot 
hommage Jožetu Karlovšku (1900 - 1963) 
iz Domžal, strokovnjaku za ornamentiko in 
stavbno dediščino. Izrezljal jih je domžalski 
publicist, zbiratelj in ustvarjalec Matjaž Brojan, 
ki se že več let posveča rezbarstvu. Razstava 
odprta do 23. oktobra.

  

Litija

28. september, 19.00

Cesta komandanta Staneta 2

 Javni zavod za kulturo, mladino in šport 
Litija, helena.hauptman@siol.net, 
www.zkms-litija.si

LETO 2015, LETO LITIJSKIh OBLETNIc, 
PREDAVANJE

Rdeča nit predavanja bodo litijske obletnice 
(130. obletnica ustanovitve Ciril-Metodove 
družbe, požarne brambe, bralnega društva in 
Pevskega društva Lipa, 110. obletnica usta-
novitve Planinskega društva, 70. obletnica 
konca druge svetovne vojne, 50. obletnica za-
prtja rudnika Sitarjevec, 10. obletnica odprtja 
muzejskih razstav). 

29. september, 18.00

POSTAVITEV JAVNEGA KIPA KIPARKE 
mETODE mAJ V PARKU PRED mESTNIm 
mUzEJEm LITIJA (STARA SODNIJA)

30. september, 19.00

SITARJEVEc, 50 LET zAPRTJA RUDNIKA 
ODPRTJE RAzSTAVE

Rudnik Sitarjevec je eden najstarejših na Slo-
venskem, saj so v njem rudarili že v prazgo-
dovini. Danes je znan kot bogato nahajališče 
rudnin in mineralov.

1. oktober, 19.00

JOŽE PLEČNIK: SPOmENIK NOB IN 
EGIPT, PREDAVANJE 

Predavanje bo osvetlilo dejstvo, da se idejna 
zasnova Plečnikovega spomenika NOB v Litiji 
precej razlikuje od izvedbe, ter vlogo egipčan-
ske arhitekture in simbolike. Ob predavanju bo 
tudi razstava na temo obletnic.

           OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

O
S

R
E

D
N

JE
S

LO
V

E
N

S
K

A
 R

E
G

IJ
A

Ljubljana

6. oktober

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na 
Fužine 2

 Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega 
stadiona v izvirni obliki
karmen.stariha@gmail.com

18.00–20.30

PLEČNIKOV STADION V LJUBLJANI, 
NJEGOV POmEN IN NJEGOVA 
PRIhODNOST

Dogodek bo vključeval štiri predavanja: 
Pogled na Plečnikov stadion skozi druge oči: 
Gitte Juul, danska arhitektka in asistentka na 
Danski kraljevi akademiji za umetnost ter šoli 
arhitekture; 
Pomen kulturne dediščine za posamezen na-
rod in zakaj je dediščino potrebno ohranjati: 
ddr. Verena Vidrih Perko; 
Stadion arhitekta Jožeta Plečnika: zgodovina, 
pomen, prihodnost: dr. Peter Krečič; 
Kulturna dediščina in civilna javnost – Pomen 
mednarodnih konvencij in prizadevanja javno-
sti za ohranitev kulturnih spomenikov: Karmen 
Stariha.
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Ljubljana

30. september

Mestna knjižnica Ljubljana, enota Knjižnica 
Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2

 Mestna knjižnica Ljubljana
anja.frkovic-trsan@mklj.si, www.mklj.si

8.00–16.00

PRAzNOVANJA V ALBUmU LJUBLJANE, 
DELAVNIcA

Stari družinski albumi so vedno polni utrinkov 
s praznovanj, pa naj gre za osebne jubileje in 
obletnice ali pa državne in cerkvene praznike. 
Vabimo vas, da pobrskate po svojih albumih in 
delite nekaj zanimivih fotografij s praznovanj 
na svetovnem spletu. Pokazali vam bomo, 
kako fotografije vnesete v Album Ljubljane. V 
poštev pridejo vse fotografije s praznovanj, ki 
so nastale pred letom 2000 in ki so vaša last 
oz. vam njihov lastnik dovoli objavo. Termini po 
dogovoru. 

OŠ3 / SŠ

Ljubljana

29. september

Vevče, d. o. o., Vevška cesta 52

 Mojstrska delavnica Vevče, Vevče, d. o. o.
info@vevce.si, www.vevce.si

9.00–17.00

DAN ODPRTIh VRAT 
ROČNA IzDELAVA PAPIRJA, PRIKAz

9.00−11.00 za vrtce 
12.00−14.00 za osnovne šole 
15.00−17.00 za javnost 
Prikaz ročne izdelave papirja spremlja razla-
ga, prilagojena starostnim skupinam.Tradicija 
ročne izdelave papirja se je na Slovenskem 
začela razvijati pred več kot štiristo leti na 
vzhodnem obrobju Ljubljane, kjer je bil leta 
1579 postavljen prvi mlin za papir. Mojstrska 
delavnica Vevče se predstavlja z rokodelsko 
izdelavo papirja po avtentičnem srednjeve-
škem postopku, kot so ga poznali in uporabljali 
pred več kot 170 leti ob ustanovitvi Papirnice 
Vevče. Ljudska modrost pravi, da je človek kot 
nepopisan list. Vsak list mojstrske delavnice 
Vevče ima lahko svojo zgodbo, in ko voda od-
teče, na situ ostane le še mojstrovina!

          V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Ljubljana

26. september

Plečnikova hiša, Karunova 4–6

 Muzej in galerije mesta Ljubljane
prijave@mgml.si, www.mgml.si

16.00–17.30

S KOLESI PO PLEČNIKOVI LJUBLJANI, 
IzLET zA DRUŽINE

Žabica Ljuba vas vabi na kolo, 
da naokrog po Ljubljani hitreje bo šlo. 
Pridružite se potepu, polnemu razigranih 
nalog. Spoznali bomo Jožeta Plečnika in se 
odpeljali poiskat najslavnejša dela, ki jih je 
arhitekt ustvaril v mestu, ki mu pravimo tudi 
Plečnikova Ljubljana. Da bo potep še zabav-
nejši, se nam bo na skiroju pridružila še žabi-
ca Ljuba. Če bo dež, izlet odpade. Prosimo za 
predhodne prijave: 01 241 25 06.

   

Ljubljana

30. september in 2. oktober

Vidovdanska cesta 2

 Kulturno umetniško društvo Sredina
040 298 723 
alja.venturini@sredina.org,
www.sredina.org

9.00–17.00

V PRIČAKOVANJU JESENI ...

Družili nas bodo rokodelsko ustvarjanje z 
volno, lesom in bakrom ter igre in plesi pre-
teklih stoletij. Raziskali bomo, kakšne običaje 
in praznovanja nam prinaša jesen, predvsem 
praznik mihaelovo, ki je v Slovenskem prosto-
ru že prešel v pozabo. V dnevnem ritmu bomo 
zjutraj začeli dan s plesi preteklih stoletij ob 
živi glasi, ga nadaljevali z igrami in zaključili 
z rokodelskim ustvarjanjem in zgodbo. Vse 
ustvarjalnice vodijo mojstri, ki imajo za svoje 
izdelke certifikat domače in umetnostne obrti 
kakor tudi pedagoške izkušnje. Zaželene so 
prijave.

           OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Ljubljana

27. september

Arheološki park Emona

 Muzej in galerije mesta Ljubljane
01 24 12 506, info@mgml.si, 
www.mgml.si

16.00

VODSTVO PO ARhEOLOŠKEm PARKU 
EmONA

Posebno mesto v zgodovini poselitve Ljubljane 
zaseda obdobje rimske Emone, katere sledi 
so se ohranile v samem mestnem jedru vse do 
današnjih dni. 
Vabljeni na zadnje strokovno vodstvo z dr. 
Bernardo Županek po dvokilometrski krožni 
arheološki poti, ki združuje prepoznavne an-
tične spomenike v središču Ljubljane.

  

Ljubljana

3. oktober 

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka ulica 15

 Muzej in galerije mesta Ljubljane
01 24 12 506, info@mgml.si, 
www.mgml.si

11.00

VODSTVO PO RAzSTAVI VIzIJA DVEh 
mOŽ: IVAN hRIBAR IN ANTON AŠKERc, 
zAČETKI zBIRKE mESTNEGA mUzEJA 
LJUBLJANA

Vodstvo s kustosinjo razstave Barbaro Sa-
venc. V letih 2015–2017 Mestni muzej Lju-
bljana praznuje svojo osemdesetletnico od 
ustanovitve (1935) do odprtja prve razstave 
(1937). Zbirka za bodočo mestno umetniško 
galerijo se je na željo takratnega ljubljanskega 
župana Ivana Hribarja začela oblikovati že leta 
1907, ko je prve nakupe umetnin v prvo inven-
tarno knjigo, poimenovano Katalog umotvorov 
ljubljanske mestne umetniške galerije, beležil 
Anton Aškerc.
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Ljubljana

25. september–3. oktober

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na 
Fužine 2

 Muzej za arhitekturo in oblikovanje
izobrazevanje@mao.si, www.mao.si

11.00

STOLETJE PLAKATA, RAzSTAVA

Razstava zajema pregled razvoja plakata kot 
množičnega medija vidnih sporočil v 20. sto-
letju na Slovenskem. V prvih dveh desetletjih 
je bil poudarek na pojavljanju in rabi prvih pla-
katov. Iz obdobja med svetovnima vojnama, ko 
so se zaradi družbenopolitičnih sprememb in 
gospodarskega napredka potrebe po plaka-
tnem oglaševanju povečale, bodo predstavlje-
ni raznolik tipološki razvoj plakatov, potrebe 
po plakatnem oglaševanju in avtorji plakatov, 
ki so postavljali temelje modernemu sloven-
skemu plakatu … 

27. september, 11.00

STOLETJE PLAKATA, VODENI OGLED S 
KUSTOSINJO DR. cVETKO POŽAR

      OŠ3 / SŠ

Ljubljana

27. september

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka ulica 15

 Muzej in galerije mesta Ljubljane, JP 
Vodovod-kanalizacija
01 24 12 506, info@mgml.si, 
www.mgml.si

11.00

VODSTVO PO RAzSTAVI VODA

Živimo na vodnem planetu. V 70 odstotkih ga 
prekriva voda, pri čemer je 97 odstotkov slane 
vode, 2 odstotka sladke vode sta v obliki ledu 
in le 1 odstotek je pitne vode. Naša prestolni-
ca z zaledjem se lahko pohvali z bogatimi vo-
dnimi viri, ki so omogočili več kot 5000-letno 
kontinuirano poselitev in so še danes vsem 
dostopni. Razstava predstavlja pomen vode 
za preživetje; za mobilnost ljudi, blaga, idej 
in znanja; za mitologijo, verovanja, umetnost 
in jezik; ter pomen vode v naravnem vodnem 
krogu in v ekologiji. 
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Ljubljana

25. september–3. oktober

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na 
Fužine 2

 Muzej za arhitekturo in oblikovanje
izobrazevanje@mao.si, www.mao.si

10.00–18.00

NAČRTI, PASTI IN ALTERNATIVE – 
120 LET mODERNEGA URBANIzmA V 
LJUBLJANI

Poleg 150-letnice rojstva Maksa Fabianija 
praznujemo tudi 120-letnico Regulacijskega 
načrta za Ljubljano, ki ga je Fabiani izdelal po 
potresu leta 1895. Regulacijski načrt pred-
stavlja začetek modernega urbanističnega 
načrtovanja na ozemlju Slovenije. Namen raz-
stave je prikazati razvoj modernega urbaniz-
ma v nadaljevanju, v 20. stoletju in do danes. 
Prestavljeni so moderni urbanistični načrti, 
koncepti, programi in intervencije, ki so jih 
ustvarile generacije urbanistov in arhitektov 
v obdobjih po Maksu Fabianiju. Kot antipod 
temu pa so na razstavi predstavljeni izzivi, 
pred katere je urbanizem postavljen danes.

OŠ3 / SŠ

Ljubljana

27. september

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na 
Fužine 2

 Muzej za arhitekturo in oblikovanje
izobrazevanje@mao.si, www.mao.si

11.00

NEDELJSKA USTVARJALNIcA zA 
OTROKE IN DRUŽINE

Ustvarjalnica je prostor zabave, igre, ustvarja-
nja, spoznavanja in druženja, prostor, kjer lah-
ko otroci od 5. do 15. leta (mlajši v spremstvu 
staršev) preživljajo prosti čas v spoznavanju 
arhitekture, oblikovanja in fotografije. S pogo-
vorom in zabavnimi učnimi pripomočki, učnimi 
listi ali ob računalniški projekciji bomo spozna-
vali teme z razstav, nato pa z novim znanjem in 
veliko domišljije ustvarili lastne izdelke.

    V / OŠ1 
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Ljubljana

1. oktober

Zunanje ministrstvo RS, Prešernova cesta 25

 Muzej za arhitekturo in oblikovanje
izobrazevanje@mao.si, www.mao.si

17.00

ARhITEKTURA V ŽIVO: 150. OBLETNIcA 
ROJSTVA mAKSA FABIANIJA – 
mLADIKA, VODSTVO

Načrte za stavbo Mladika, ki je bila namenjena 
potrebam višje dekliške šole, je izdelal Maks 
Fabiani leta 1906. Stavba zaznamuje fazo v 
razvoju Fabianijeve arhitekture, v kateri se je 
Fabiani že povsem oddaljil od dunajskih sece-
sijskih vzorov in se oprl na lokalno ljubljansko 
tradicijo. Leta 2000 je adaptacijo in prenovo 
Mladike vodil arh. Jurij Kobe. Življenje in delo 
Maksa Fabianija bo predstavila Natalija Lapaj-
ne, višja kustosinja MAO, stavbno zgodovino 
in prenovo Mladike pa Marija Režek Kambič, 
višja konservatorka ZVKDS, OE Ljubljana. 
Prijave so obvezne, in sicer na naslov izobra-
zevanje@mao.si.

SŠ

Ljubljana

3. oktober

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na 
Fužine 2

 Muzej za arhitekturo in oblikovanje
izobrazevanje@mao.si, www.mao.si

11.00

GRAD FUŽINE, VODEN OGLED S 
KATARINO mETELKO

Fužinski grad so sezidali člani rodbine Khisl 
v sredini 16. stoletja. Že ob koncu stoletja in 
v naslednjih obdobjih je grad večkrat zame-
njal lastnike, kar se je odražalo tudi v stavbni 
strukturi. Pomembno dopolnitev predstavlja 
hidroelektrarna, ki so jo gradu prizidali leta 
1897 za potrebe vevške papirnice. Elektrar-
na deluje še danes in je svojevrstna tehniška 
znamenitost. Grad Fužine je bil leta 1984 raz-
glašen za kulturni spomenik in je od leta 1990 
namenjen muzejski dejavnosti, v upravljanju 
Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.

     OŠ3 / SŠ
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Ljubljana

29. september−2. oktober

Narodna galerija, Prešernova cesta 24 in 
frančiškanska cerkev

 Narodna galerija, ZVKDS, Restavratorski 
center
01 241 54 15, dejavnosti@ng-slo.si, 
www.ng-slo.si

10.00–18.00

PRAzNUJmO S STERNENOm, VODSTVO

V stalni zbirki bomo Mateja Sternena najprej 
spoznali kot impresionističnega slikarja, nato 
pa bomo spoznali še njegovo fresko poslikavo 
v ljubljanski frančiškanski cerkvi. Restavratorji 
nam bodo predstavili njegove prenovljene fre-
ske v cerkvi. Tudi Sternen je veliko pozornosti 
posvečal ohranjanju kulturne dediščine in je 
deloval kot restavrator. Obvezna je predhodna 
najava po telefonu.

OŠ3 / SŠ

Ljubljana

25. september−3. oktober

Narodni muzej Slovenije, Maistrova ulica 1

 Narodni muzej Slovenije, Restavratorski 
center, Planinska zveza Slovenije, 
Mangart
info@nms.si, www.nms.si

10.00–18.00

ALJAŽEV STOLP – »TA PLEh ImA DUŠO!«, 
RAzSTAVA

Aljažev stolp že 120 let stoji na vrhu Triglava. 
Njegova zgodovina je na svoj način tudi zgodo-
vina Slovencev od konca 19. stoletja, saj so ga 
vseskozi zaznamovali pomembni dogodki med 
oblikovanjem slovenske samobitnosti. Repu-
blika Slovenija ga je leta 1999 razglasila za 
kulturni spomenik državnega pomena.Osre-
dnji razstavni eksponat je kopija Aljaževega 
stolpa v naravni velikosti, prav takšnega, kot 
ga je leta 1895 postavil župnik Jakob Aljaž. 
Izdelala ga je ekipa pod strokovnim vodstvom 
po istem postopku in iz enakih kosov ploče-
vine. Vzporedno s konservatorskimi preiska-
vami stolpa in izdelavo njegove kopije pa je 
nastajal tudi dokumentarni film Aljažev stolp 
– »Ta pleh ima dušo«. Popust na vstopnino v 
času DEKD: 50 %.

         OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Ljubljana

29. september

Narodni muzej Slovenije, Maistrova ulica 1, 
1000 Ljubljana

 Narodni muzej Slovenije
info@nms.si, www.nms.si

18.00

KAKO SmO IzDELALI KOPIJO 
ALJAŽEVEGA STOLPA, PREDAVANJE

Mag. Gorazd Lemajič nam bo na slikovit način 
predstavil, da je lahko izdelava rekonstrukcije 
prav zabavno opravilo. Za rekonstrukcijo Alja-
ževega stolpa so bili potrebni študija Aljaževih 
dnevnikov, preučevanje originalnega stolpa na 
vrhu Triglava, skiciranje in domišljija, nato pa 
je bila kopija izdelana iz enakih materialov in 
po enakih postopkih, kot je bil izdelan original. 

1. oktober, 18.00

TRIGLAV IN DRUGI SLOVENSKI SImBOLI 
DO OSAmOSVOJITVE, PREDAVANJE

Mag. Jože Podpečnik bo predstavil različne 
simbole slovenstva, ki so se oblikovali od leta 
1848 do osamosvojitve Slovenije. Kakšna 
sporočila skrivajo, kakšno je njihovo družbeno 
in politično ozadje nastajanja in izginjanja ter 
zakaj je Triglav kot simbol preživel vse vihar-
je zgodovine? Ob osamosvojitvi Slovenije so 
slovensko zastavo slavnostno razvili na Trgu 
republike v Ljubljani in na vrhu Triglava.

    SŠ

Ljubljana

26. september

Narodna galerija, Prešernova cesta 24

 Narodna galerija
01 241 54 15,dejavnosti@ng-slo.si, 
www.ng-slo.si

10.00–12.00

PRAzNUJmO S STERNENOm, DRUŽINSKI 
OGLED IN DELAVNIcA

Na družinskem ogledu stalne zbirke bomo 
spoznali slikarja Mateja Sternena, ki bi 20. 
septembra praznoval 145. rojstni dan. Ogle-
dali si bomo nekaj njegovih znamenitih im-
presionističnih slik in po njegovem navdihu 
ustvarjali na delavnici.

    V / OŠ1 
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Ljubljana

30. september

Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva 
ulica 1

 Osnovna šola Riharda Jakopiča
mojca.honzak@guest.arnes.si

9.00

PO JAKOPIČEVIh SLEDEh PO 
LJUBLJANI

Rihard Jakopič, znamenit slovenski impresi-
onist, je dal ime naši šoli. Učenci šole so pri-
pravili sprehod po Jakopičevih sledeh po Lju-
bljani, ki obsega 11 različnih točk, povezanih z 
življenjem in delom slavnega slikarja. Sprehod 
začenjamo pri Osnovni šoli Riharda Jakopiča, 
Derčeva ulica 1, in končamo po slabih dveh 
urah zmerne hoje na Novem trgu 2. Vodniki 
sprehoda so devetošolci, učenci retorike. 
Po Jakopičevih sledeh po Ljubljani se bodo 
podali učenci 6., 7., 8. in 9. razredov, lahko pa 
se jim pridružite tudi vi.

 OŠ2 / OŠ3 
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Ljubljana

1. oktober

Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva 
ulica 1

 Osnovna šola Riharda Jakopiča
mojca.honzak@guest.arnes.si

9.00

OKOLI NAŠEGA DRUGEGA DOmA, NAŠE 
DRUGE hIŠKE – POzDRAV Iz ŠIŠKE

Ob 50. obletnici šole so učenci pripravili kul-
turnozgodovinski sprehod po širši okolici naše 
šole. Sprehod se začenja pri naši šoli in se 
konča pri Jakopičevem spomeniku v Tivoliju, 
na mestu, kjer je včasih stal Jakopičev pavi-
ljon. Med sprehodom bodo pohodniki spo-
znavali pomembne kulturne in zgodovinske 
pomnike Šiške. Vodniki dobro uro trajajočega 
sprehoda so devetošolci, učenci retorike. Na 
sprehod se bodo odpravili učenci od 1. do 5. 
razreda, lahko pa se jim pridružite tudi vi.

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Ljubljana

29. september

Osnovna šola Savsko naselje, Linhartova 
cesta 13

 Osnovna šola Savsko naselje, Univerza 
za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
031 535 104, silva.seliskar@gmail.com, 
www.ossavskonaselje.si

10.00–12.00

TIVOLI IN SPOmENIKI, KULTURNA IN 
NARAVNA DEDIŠČINA

Učenci bodo s slikovito projekcijo in preda-
vanjem ter razstavo plakatov obiskovalce 
vodili po parku Tivoli, naravnem in kulturnem 
biseru našega glavnega mesta. V njem stoji 
veliko spomeniških plastik, ki so posvečene 
pomembnim Slovencem, umetnosti in športu 
ali pa predstavljajo mitološke zgodbe iz daljne 
antike. Učenci vam bodo povedali, kaj plastike 
predstavljajo in sporočajo ter kdo jih je nare-
dil, in vam predstavili zanimivosti, povezane z 
njimi. Pri proučevanju je bilo pomembno tudi 
medgeneracijsko sodelovanje, saj so učen-
cem z nasveti pomagali njihovi starši in men-
torica mag. Olga Paulič.

             OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Ljubljana

3. oktober

Narodni muzej Slovenije, Prešernova 
cesta 20

 Narodni muzej Slovenije
arheozabava@nms.si, www.nms.si

11.00–12.30

PRAzNUJmO IN SE VESELImO, 
DRUŽINSKA DELAVNIcA

Praznujmo in se veselimo! Še danes poznamo 
številne praznike, ki so jih obhajali stari Ri-
mljani. Njihova praznovanja so bila povezana 
z različnimi področji vsakdanjega življenja. 
Podali se bomo na pot, ki nas bo vodila mimo 
raznovrstnih muzejskih predmetov, in se kot 
pravi Rimljani zabavali na praznovanju. Da bo 
še bolj veselo, se bomo odeli v rimska oblači-
la ter spoznali rimsko glasbo in instrumente. 
Ker pravega slavja ni brez prigrizka, se bomo 
posladkali z rimsko sladico dulcio domestico! 
Popust v času DEKD: 25 %.

       OŠ1 / OŠ2 
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Ljubljana

3. oktober, 10.00–15.00

Ploščad pred Slovenskim etnografskim 
muzejem

 Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, 
Slovenski etnografski muzej, 
070 476 289, konzorcijrcs@gmail.com

1. SLOVENSKI ROKODELSKI FESTIVAL

Festival bo številnim rokodelcem, ki so dejavni 
v rokodelskih centrih po Sloveniji, omogočil 
predstavitev njihovih rokodelskih znanj in iz-
delkov na enem mestu. Poleg prodaje na stoj-
nicah bodo potekale predstavitvene delavnice, 
ki bodo obiskovalcem omogočale, da bodo 
bolje spoznali veščine slovenskih rokodelskih 
mojstrov in se, če bodo želeli, tudi sami preiz-
kusili v rokodelskih spretnostih.
Prisrčno vabljeni!

26. september, 16.00

AJA TUTAJA, zIBKA SE mAJA

Udeleženci bodo ob ljudski pravljici in muzej-
skih predmetih spoznali pomen rojstva ter 
šege, povezane z njim. Sledila bo delavnica: 
sestavljali bomo tipno sestavljanko v obliki zi-
belke in izdelovali kartonaste zibelke.

           

Ljubljana

26. september

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 
ulica 2

 Slovenski etnografski muzej
eva.rozanc@etno-muzej.si, 
http://dostopnost.eu

16.00

LJUBEzEN: mED NARAVO IN KULTURO, 
VODSTVO

Ljubezen je tema, ki je vsakomur poznana. O 
njej pojejo pesmi, govorijo filmi, pišejo knjige. 
Tudi v muzeju se skriva marsikateri pričevalec 
o tem, kako so se ljudje zaljubljali v preteklosti. 
Ob razstavljenih predmetih bomo spoznavali 
z ljubeznijo povezane šege in navade ob delu 
in počitku ter načine življenja naših prednikov. 
Po razstavi bo vodil Andrej Tomazin. Vodstvo 
je del aktivnosti v okviru projekta Dostopnost 
do kulturne dediščine. Namenjeno je tudi sle-
pim in slabovidnim ter pripadnikom drugih 
ranljivih skupin.

      

Ljubljana

29. september

Slovenski gledališki inštitut – gledališki muzej, 
Mestni trg 17

 Slovenski gledališki inštitut – gledališki 
muzej
sandra.jenko@slogi.si, www.slogi.si

10.00

DOŽIVETJE ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA, 
VEČČUTNA DELAVNIcA

Nekoč je bila povezava med gledališčem in 
verskimi prazniki veliko tesnejša. Pasijonske 
procesije, na primer, so tesno povezane z ve-
liko nočjo. Med njimi se je v Sloveniji kot živa 
dediščina ohranila procesija v Škofji Loki. V 
veččutni delavnici bomo spoznali zgodovino, 
pomen, vsebino in podobo Škofjeloškega pa-
sijona. Obvezne predhodne prijave na  sandra.
jenko@slogi.si.

   OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Ljubljana

1. oktober

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 
ulica 16

 Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana
aida.zorc@os-vv.si

8.30–18.30 

RAzISKUJEmO IN PRAzNUJEmO, DAN 
DEJAVNOSTI

Dan bomo pričeli z otvoritveno prireditvijo, ki 
bo hkrati uvod v celoletno dogajanje na šoli. 
Sledil bo dan dejavnosti za vse učence šole. 
Ob 17. uri se bo dogajanje nadaljevalo s prire-
ditvijo in delavnicami za širšo javnost. Celotno 
dogajanje bo povezano s kulturno dediščino 
v našem ožjem okolju, Šiški, s poudarkom na 
praznovanjih. Del raziskovanja bo posvečen 
arhitekturi Jožeta Plečnika, s katerim je naša 
šola tesno povezana, saj je »stara šola« na Vo-
dnikovi cesti 162 njegovo delo.

            OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Ljubljana

2. oktober

Slovenski gledališki inštitut – gledališki muzej, 
Mestni trg 17

 Slovenski gledališki inštitut – gledališki 
muzej
mihael.cepeljnik@slogi.si, www.slogi.si

10.00

hOJA zA GLEDALIŠČEm. OD JEzUITOV 
DO cANKARJA. PRAzNOVANJE, 
VODSTVO

Od jezuitov do Cankarja se bomo osredotočili 
na praznovanje z gledališčem. Stalna razsta-
va osvetljuje pot, ki jo je slovensko gledališče 
prehodilo od druge polovice 17. stoletja in 
prihoda jezuitov na Slovensko, ko se je začela 
katoliška obnova in s tem svetno gledališče, 
v katerem se je že slišala slovenska beseda. 
Vsebinski sklop zaključuje krstna uprizoritev 
Cankarjeve drame Jakob Ruda – uprizorili so 
jo 16. marca 1900 v Deželnem gledališču. 
Razstava predstavlja vpetost slovenskega 
gledališča v evropska kulturna dogajanja in 
njegovo vlogo pri oblikovanju slovenske naci-
onalne zavesti. 

 OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Ljubljana

29. september

Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1

 Slovenski šolski muzej
prijavassm@guest.arnes.si, 
www.ssolski-muzej.si

18.00

ŠOLSKI PRAzNIKI IN PRAzNOVANJA, 
PREDAVANJE mAG. mARJETKE 
BALKOVEc DEBEVEc  

Delovanje šole je bilo vedno del širših družbe-
nopolitičnih, kulturnih in gospodarskih razmer, 
kar se je še zlasti odražalo v šolskih praznova-
njih. Šolski prazniki so sestavni del šolskega 
leta in šolskega dela v povezavi s pomembni-
mi dogodki v kraju, del državne, domoljubne 
in ideološke vzgoje ter povezani z začetkom 
in koncem šolskega leta ter koncem šolanja. 
Predavanje bo osvetlilo šolska praznovanja v 
različnih obdobjih in v povezavi s sodobnim 
šolstvom. 

     OŠ3 / SŠ

Ljubljana

30. september

Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1

 Slovenski šolski muzej
prijavassm@guest.arnes.si, 
www.ssolski-muzej.si

18.00

mANDALA – zAhVALA zEmLJI, 
DELAVNIcA

Jesensko enakonočje je čas hvaležnosti, ve-
selja in darovanja Zemlji za vse njene dobrine. 
Ljudje so vedno praznovali v teh dneh, saj so 
se zavedali, da so odvisni od Matere Zemlje in 
njenega blagoslova. V sklopu prireditev ob ob-
časni razstavi Učilnica v naravi: šolski vrt vče-
raj, danes, jutri se bomo na delavnici zahvalili 
Zemlji za vse pridelke, ki smo jih pospravili z 
naših vrtov in polj, ter bomo praznovali jesen-
sko enakonočje.  

         V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Ljubljana

1. oktober, 10.00 

3. oktober, 11.00

Slovenski gledališki inštitut – gledališki muzej, 
Mestni trg 17

 Slovenski gledališki inštitut – gledališki 
muzej
sandra.jenko@slogi.si, www.slogi.si

SREČANJE z BORŠTNIKOm, DELAVNIcA

Ob 50. obletnici Festivala Borštnikovo sreča-
nje se bomo vprašali, kdo je bil Ignacij Bor-
štnik in zakaj se po njem imenujeta gledališki 
festival in najpomembnejša gledališka nagra-
da v Sloveniji. Udeleženci se bodo seznanili 
tudi z delom igralca in se sami preizkusili v 
razvijanju vloge.
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Ljubljana

28. september−2. oktober

Srednja gradbena, geodetska in 
okoljevarstvena šola, Dunajska 102

 Srednja gradbena, geodetska in 
okoljevarstvena šola Ljubljana
alenka.tomsic-grguric@guest.arnes.si, 
www.sggos.si

8.00–15.00

KDAJ BO LIKOF, RAzSTAVA

Z dijaki bomo pri pouku, ob ogledih muzejev 
in na terenu spoznavali dediščino poklicev v 
gradbeništvu: tesarja, kamnoseka, zidarja, pe-
čarja, gradbenega tehnika. Predstavili bomo 
drobce iz dediščine poklicnega in strokovnega 
izobraževanja na naši šoli. Raziskovali bomo 
posamezne primere praznovanj, povezanih z 
začetki in zaključki del v gradbenih poklicih in 
pripravili razstavo 
30. september, 11.00 in 17.00 likof ob za-
ključku gradnje Naše hiše, ki jo mentorji in 
dijaki gradijo v učnem procesu. 

OŠ3 / SŠ

Ljubljana

29. september−1. oktober

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo, Zdravstvena pot 1

 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo
lidija.golc@guest.arnes.si, www.ssfkz.si

10.00–15.00

PRAzNOVANJA NAS BOGATIJO

Na naši šoli je dvaintrideset oddelkov in prav 
v vseh se pogovarjamo o praznovanjih. Najbolj 
radovedni bodo pripravili seminarske naloge s 
predstavitvami praznovanj po svojem izboru. 
Tema praznovanje naše dijake spodbuja k raz-
misleku o praznikih, povezanih z življenjskim 
krogom in družinskimi dogodki, o praznovanjih 
ob koledarskih in delovnih šegah in navadah. 
Pri obravnavi praznovanj lahko povežemo 
preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo, a 
tudi različne dele Slovenije med seboj; to je 
zelo pomembno za našo šolo, saj naši dijaki 
prihajajo iz vse Slovenije. Zato pričakujemo 
pestre naloge in predstavitve praznovanj v 
sliki, s predmeti in izdelki, z glasbo in plesom. 
Vabljeni, da praznujete z nami!

 SŠ

Ljubljana

26. september−30. oktober

Vrtec dr. France Prešeren, Enota Prešernova, 
Prešernova cesta 29

 Vrtec dr. France Prešeren
vrtec-erjavceva@guest.arnes.si

7.45–17.00

PRAzNOVANJA NEKOČ IN DANES

V septembru bodo otroci raziskovali različna 
praznovanja, ki so značilna za ljubljansko re-
gijo. Otroci se bodo poglobili v različna pra-
znovanja, ki so jih posebej pritegnila, ter bodo 
poskušali nekdanje šege, povezane z njimi, 
primerjati z današnjimi. Na pomoč jim bodo 
priskočili starši in stari starši, povezali pa se 
bodo tudi z okoliškimi kulturnimi ustanovami. 
Rezultat teh raziskovanj bo razstava različnih 
otroških izdelkov, ki bo v oktobru postavljena 
na ogled v prostorih Vrtca dr. France Preše-
ren, Enota Prešernova.  

25. september−3. oktober

Vrtec Vodmat, Korytkova ulica 24

 Vrtec Vodmat
vanja.kep@gmail.com

15.00–17.00

PRAzNIČNI POGRINJKI

Vabljeni k ogledu razstave fotografij, pred-
metov, vtisov otrok ter zapisov praznovanj iz 
prazničnega leta Slovencev.

       V / OŠ1 

Ljubljana

2. oktober

Kmetija Ježek, Ulica bratov Komel 20

 Socialna akademija
marta.sekolonik@gmail.com

16.00–19.00

POmEN zIBELKE, PRAzNOVANJE 
ROJSTVA NEKOČ IN DANES NA 
SLOVENSKEm, IzKUSTVENO VODENJE

Po uvodni predstavitvi bomo med izkustvenim 
vodenjem z vsemi čuti v manjših skupinah ak-
tivno razmišljali o pomenu zibelke in prazno-
vanju rojstva nekoč in danes v Sloveniji. Vse 
bomo povezali v celoto s predstavitvijo, ki bo 
vključevala ustvarjalnost posamezne skupine. 

         SŠ
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Logatec

1. oktober

JSKD, Območna izpostava Logatec, 
Notranjska cesta 14

 JSKD, Območna izpostava Logatec, 
Knjižnica Logatec
oi.logatec@jskd.si, 
www.jskd.si/kulturna-mreza/osrednja-
slovenija/logatec/predstavitev.htm

17.00

DIVJA DAVNA POTOVANJA, LITERARNA 
DELAVNIcA

Mlade ustvarjalce vabimo k sodelovanju na 
literarni delavnici, kjer bomo kot navdih za 
ustvarjanje uporabili gradivo o tradicionalnih 
praznikih (ki ga je pridobila Knjižnica Logatec 
z zbiralno akcijo Kako so nekdaj praznike ob-
hajali). Ustvarjali bomo fantastično navdahnje-
ne zgodbe in pesmi. Dela, ki jih bodo sodelujo-
či prispevali, bodo predstavljena 3. decembra 
v Knjižnici Logatec, najboljši prispevki pa bodo 
objavljeni na domoznanskem portalu Kamra. 

     OŠ3 / SŠ

medvode

26. september

Kulturno društvo »Sejalec umetnosti«, Zgornja 
Senica 2

 Kulturno društvo »Sejalec umetnosti« 
agata.trojar@gmail.com

16.00–18.00

mOJ OTROK GODUJE, DELAVNIcA

Na ustvarjalni delavnici bomo obujali izdelavo 
starih kmečkih igrač. Izdelali bomo konja na 
palici in punčko iz cunj, kakršne so naše ba-
bice in dedki podarjali otrokom za god. Prijava 
udeležbe: 041 511 147.

      V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

moravče

26. september−5. oktober

Osnovna šola Jurija Vege, Vegova ulica 38

 Osnovna šola Jurija Vege Moravče in 
Kulturnoizobraževalno društvo Limbar
o-jvmoravce.lj@guest.arnes.si

8.00–18.00

PRAzNOVANJA NEKOČ IN DANES, 
RAzSTAVA

Ob koncu šolskega leta smo organizirali aktiv-
ne počitnice za osnovnošolce, na katerih smo 
spoznavali šege in navade ob osebnih in dru-
žinskih praznikih, kmečkih opravilih in časov-
no vezanih praznikih (letni časi, enakonočja, 
konec leta …). Nekatera praznovanja so se 
ohranila, nekatera posodobila, nekatera smo 
uvedli na novo, nekatera pa so utonila v poza-
bo, zato je spoznavanje teh nepogrešljivo pri 
ohranjanju kulturne dediščine in ozaveščanju 
mladih o njenem pomenu v kulturi in obstoju 
naroda. Kaj vse smo izvedeli, naredili in doži-
veli, si lahko ogledate na razstavi.

 V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Logatec

25. september−3. oktober

Knjižnica Logatec, Tržaška cesta 44

 Knjižnica Logatec
urska.oresnik@log.sik.si, www.log.sik.si

KAKO SO NEKDAJ PRAzNIKE OBhAJALI

V Knjižnici Logatec smo od maja do septem-
bra zbirali gradivo na temo praznikov – pred-
vsem starih fotografij, morebiti oblačil ali 
predmetov. Zanimali so nas predvsem tradi-
cionalne šege ob praznikih, kot so npr. pust, 
božič, velika noč in drugi krščanski prazniki, 
praznovanje prvega maja, kresa ter šege, ki 
so spremljale razna kmečka opravila. Prido-
bljeno gradivo bomo v digitalizirani obliki ob-
javili na domoznanskem portalu Kamra ter ga 
predstavili v obliki razstave v Tednu kulturne 
dediščine.

     OŠ3 / SŠ
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Rob 

28. september

PARNAS center Rob, Rob 1

 PARNAS Zavod za kulturo in turizem 
Velike Lašče
info@zavod-parnas.org, www.zavod-
parnas.org

8.00–12.00

OD zRNA DO PRAzNIČNEGA KRUhA

Kako od pšeničnega zrna do prazničnega kru-
ha poprtnika, ki ga gospodinje v okolici Velikih 
Lašč in okolice v božičnem času spečejo in 
lepo okrasijo? Na dveh ročnih mlinih oziroma 
žrmljah iz kraškega kamna, ki jih je izdelala 
Veronika Tišler, študentka VSŠ Sežana, bomo 
najprej zmleli pšenico. Magdalena Peterlin z 
domačije Pri tamladih bo prikazala, kaj vse 
se dogaja s pšenico skozi leto, v delavnici pa 
bodo otroci oblikovali tičke, ki običajno krasijo 
praznični kruh poprtnik.

     OŠ1 

Polhov Gradec

29. september

Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov 
Gradec 61

 Muzej pošte in telekomunikacij
muzejpt@tms.si, www.tms.si

9.00–11.00

POŠILJAm VAm LEPE POzDRAVE! STOP

Program Pošiljam Vam lepe pozdrave! STOP 
vabi vrtčevske otroke, da v muzeju na igriv in 
poučen način spoznajo zgodovino pošiljanja 
voščil ob posebnih priložnostih. Otroci bodo 
s peresom napisali pismo in spoznali različne 
poštne pošiljke in poštna prevozna sredstva 
nekoč in danes. Pisali bodo z Morsovim tele-
grafom in teleprinterjem, ki so ju včasih upo-
rabljali za pošiljanje telegramov, ter se učili 
uporabe bontona pri telefoniranju. Pprijave so 
obvezne.

   V 

Rašica

25. september

Trubarjeva domačija, Rašica 69

 Javni zavod Trubarjevi kraji, KUD Primož 
Trubar Velike Lašče, Osnovna šola 
Primoža Trubarja Velike Lašče
01 788 10 06, info@trubarjevi-kraji.si, 
www.trubarjevi-kraji.si

19.00

PREDSTAVITEV mONOGRAFIJE 
PROF. JANEzA DEBELJAKA

Janez Debeljak je s svojim delom bogato za-
znamoval kulturni utrip tako ribniške doline kot 
Velikih Lašč. V Velikih Laščah se spominjamo 
predvsem njegovega prispevka pri ohranitvi 
Levstikove duhovne in materialne zapuščine 
ter aktivnega delovanja pri obnovi Trubarjeve 
domačije. Monografijo je lani izdalo Muzejsko 
društvo Ribnica.

Rašica

2. oktober

Trubarjeva domačija, Rašica 69

 Javni zavod Trubarjevi kraji, Muzejsko 
društvo Ribnica in KUD Primož Trubar 
Velike Lašče
01 788 10 06, info@trubarjevi-kraji.si, 
www.trubarjevi-kraji.si

19.00

VELIKE LAŠČE PRAzNUJEJO, ODPRTJE 
RAzSTAVE z OKROGLO mIzO

Obletnice in praznovanja v Velikih Laščah so 
bili od nekdaj povezani z obletnicami rojstva ali 
smrti pomembnih velikolaških mož (Trubarja, 
Levstika, Stritarja, Javorška) in so pogosto 
dobili tudi vseslovenski značaj. Spremljale 
so jih gledališke premiere, kot odraz bogato 
razvite tradicije amaterskega gledališča v La-
ščah, v praznovanje pa se je vedno vključevala 
tudi velikolaška šola. Pregled pomembnejših 
dogodkov bo pospremila razstava v galeriji 
Skedenj, na okrogli mizi pa se bomo spomnili 
nekaterih Laščanov (Janeza Debeljaka, Marije 
Perhaj, Janeza Grudna idr.), ki so se v pripravo 
praznovanj še posebej dejavno vključevali.  
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Trzin

2. oktober

Osnovna šola Trzin, Mengeška 7 b

 Osnovna šola Trzin in Vrtec Trzin, 
Turistično društvo Kanja
zupanc.lea@gmail.com

9.00–12.00

ŠOLA PRAzNUJE, DNEVI DEJAVNOSTI

Učenci od 1. do 9. razreda bodo ob 30-letni-
ci stavbe Osnovne šole Trzin raziskovali in 
spoznavali zgodovino šole in njenih zaposle-
nih, primerjali delovanje šole nekoč in danes, 
zbirali staro dokumentacijo in druge šolske 
predmete ter obujali spomine na otroške igre,  
šege in navade. Obiskali bodo kulturne usta-
nove v okolici ter likovno in glasbeno ustvarjali.

 V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Šmartno pri Litiji

30. september

Osnovna šola Šmartno, Pungrt 9

 Osnovna šola Šmartno
danica.sedevcic@guest.arnes.si

7.30–13.30

OFIRANJE, DAN DEJAVNOSTI

Učenci bodo na podlagi zbranih pripovedi obu-
dili šege ob praznovanju godov.

 

OŠ2 / OŠ3 

Šentjošt

2. oktober

Podružnična osnovna šola Šentjošt in Vrtec 
Šentjošt, Šentjošt nad Horjulom 54

 Podružnična osnovna šola Šentjošt in 
Vrtec Šentjošt
possentjost@gmail.com

9.00–12.00

KmEČKO OPRAVILO JE TUDI PRAzNIK

Delo na kmetiji je bilo zaradi ročnih opravil 
zahtevno in težko, a so si ga ljudje z različnimi 
šegami in navadami ter veselim zaključkom 
napravili zanimivega in zabavnega. Sodelo-
valo je več ljudi z vasi, ki so se med delom in 
na koncu podružili, poveselili, si zapeli in drug 
z drugim zaplesali ter si pripovedovali prego-
vore, vraže in prigode. Raziskovali bomo, kaj 
zanimivega je pospremilo košnjo, grabljenje in 
spravilo sena, žetev in mlatev, ličkanje koruze 
ipd. Povabili bomo krajane, ki bodo pripravljeni 
z mlajšimi deliti svoje spomine. Zbrali in raz-
stavili bomo predmete in ročna orodja, s kate-
rimi so nekoč opravljali kmečka dela. Prikazali 
bomo  nekatera opravila. Raziskali, zapisali 
in zbrali bomo pripovedi, pesmi in plese ter 
ege, ki so pospremile zaključek posameznih 
kmečkih opravil. Rezultate našega dela bomo 
predstavili na zaključni prireditvi. 

 V / OŠ1 / OŠ2 

Stična 

25. september−5. oktober

Muzej krščanstva na Slovenskem, Stična 11

 JSKD, Območna izpostava Ivančna 
Gorica, Koordinacija osrednja Slovenija, 
Muzej krščanstva na Slovenskem, Občina 
Ivančna Gorica
oi.ivancna.gorica@jskd.si

18.00

DAJTE mI ČAŠO, POLNO SVETLOBE

Ob mednarodnem letu svetlobe smo pripravili 
razpis, na katerega smo povabili otroške likov-
nike. Svetloba je bila in je še vedno izjemen 
navdih za vse likovne ustvarjalce ter je temelj-
ni pogoj za nastanek slike in temelj našega 
bivanja na Zemlji. Mlade smo predvsem želeli 
spodbuditi, naj predstavijo vse, kar naj bi sve-
tla prihodnost obsegala. 

            OŠ3 
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Velike Lašče

3. oktober

Trg pred Levstikovim domom

 DPŽ Velike Lašče, Javni zavod Trubarjevi 
kraji
barbara.pecnik@trubarjevi-kraji.si, 
www.trubarjevi-kraji.si

9.00

BUČNI mARmELADNI DAN

Ko se jesen počasi preveša v svojo sivo polo-
vico ter so kašče polne, sadno drevje obrano 
in listje že rumeno, razkažemo tisto največje 
in najslajše. Največje so buče in samo velika 
buča je prava buča. Brez marmelade pa nam 
živeti ni. Bučni marmeladni dan že vrsto let 
poteka v Laščah na prvo oktobrsko soboto. 
Tedaj se zberejo članice DPŽ Velike Lašče 
ter obiskovalcem razkažejo svoje pridelke, 
marmelade in druge sladke dobrote. Obisko-
valcem prikažejo delček jesenskih opravil iz 
starih časov in s praznovanj, ki so potekala ob 
zaključku del na polju.

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Vrhnika

30. september

Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška cesta 
32

 Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Marjetka 
Balkovec Debevec I 01 755 31 14, 
knjiznica@ckv.si

18.00

OD PRVEGA ŠOLSKEGA DNE DO 
OBLETNIc mATUR: PRAzNIKI 
IN PRAzNOVANJA V ŠOLSTVU, 
PREDAVANJE mARJETKE BALKOVEc 
DEBEVEc

Predavanje bo v nekdanji šivalnici Industrije 
usnja Vrhnika, ki jo je Občina Vrhnika odkupila 
v letu 2012, energetsko sanirala in obnovila 
ter je od lani v uporabi. Delovanje šole je bilo 
vedno del širših družbenopolitičnih, kulturnih 
in gospodarskih razmer, kar se je še zlasti od-
ražalo v šolskih praznovanjih. Šolski prazniki 
so sestavni del šolskega leta in šolskega dela 
v povezavi s pomembnimi dogodki v kraju, del 
državne, domoljubne in ideološke vzgoje ter 
povezani z začetkom in koncem šolskega leta 
ter koncem šolanja. Predavanje bo osvetlilo 
šolska praznovanja v različnih obdobjih in v 
povezavi s sodobnim šolstvom.

   

Turjak

26. september

Javorje 1

 NEC, Notranjski ekološki center, AreaGea 
zavod za razvoj in izobraževanje, Zavod 
Parnas
lili.mahne@siol.net

10.00–13.00

LESENA hIŠNA ORODJA, PRAzNIKI IN 
LOKALNA SAmOOSKRBA

Raziskovalni študijski krožek na kmetiji Mohor 
je namenjen predstavitvi zbirke lesenih hišnih 
orodij, ki so se uporabljala in se še uporabljajo 
za pripravo tradicionalnih prazničnih jedi v raz-
ličnih letnih časih. Praznične jedi bomo pripra-
vili in ponudili obiskovalcem za degustacijo.  

     SŠ

Turjak

20. september

Pred sušilnico sadja, Gradež 28

 Društvo za ohranjanje dediščine, Parnas, 
Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče
031 618 159, starim@siol.net, 
www.gradez.si

9.00–20.00: PRAzNIK SUhEGA SADJA 
9.00: POhOD PO TRUBARJEVI ROJSTNI 
FARI

Prireditev se bo pričela s pohodom po Tru-
barjevi rojstni fari ter nadaljevala z ogledom 
Trubarjeve hiše, mlina in župnijske cerkve, v 
kateri je bil Trubar krščen. Udeleženci boste 
lahko spoznali zgodovino iz časa utemeljite-
lja slovenskega jezika ter neokrnjeno naravo 
s prostranimi gozdovi, skozi katere poteka 
pohod. Obiskovalci na Gradežu si lahko ogle-
date prikaz izdelovanja zobotrebcev, predenje 
na kolovratu ter izdelovanje predpražnikov iz 
koruznega ličkanja. Možen je ogled celotne-
ga postopka sušenja sadja v sušilnici, ki ima 
peč na drva, lahko pa tudi preizkusite svoje 
spretnosti v pastirskih igrah in degustirate že 
pozabljene jedi.

            OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Benedikt

26. september

Zbor pred Penzionom Petelin, Čolnikov trg 1

 Zgodovinsko društvo »Atlantida raj 
slave«, Zgodovinsko društvo Slovenske 
gorice
041 964 285, 041 240 242

9.00–13.00

EKSKURzIJA PO ARhEOLOŠKI cESTI 
BENEDIKT

Družili se bomo na prijetni hoji po manj zna-
nih poteh naših davnih prednikov. Pogovarjali 
se bomo tudi o najstarejših praznovanjih in 
simbolih. Ekskurzija bo v smeri Sv. Trije Kra-
lji–Obrat (vila rustika, rimske gomile)–Ločki 
Vrh (velika, verjetno prazgodovinska gomila in 
kraj, kjer je bil rojen znani planinec Fran Ko-
cbek)–Trotkova (57 rimskih gomil)–Benedikt. 
Na pot bomo odšli ob vsakem vremenu. Zmer-
ne hoje s postanki in ogledi bo štiri ure.

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Fram

1.–9.  oktober

Vrtec pri OŠ Fram, Mlinska ulica 8

 Vrtec pri OŠ Fram
vrtec.fram@gmail.com

9.00

LUTKOVNO GLEDALIŠČE V VRTcU

Vzgojiteljice pripravljajo skupaj z otroki lutke 
in predstavo. Na gledališkem odru se bodo 
zvrstile predstave z različnimi vrstami lutk. 

          V / OŠ1 
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2. oktober

Osnovna šola Fram, Turnerjeva ulica 120

 Osnovna šola Fram
jasna.belas@gmail.com

PRAzNOVANJA NA FRAmSKEm, DAN 
DEJAVNOSTI

Na naši šoli se bomo ukvarjali z družinskimi 
praznovanji. Predvsem se bomo posvetili po-
rokam na Framskem včasih.

 OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Jurišna vas

3. oktober

 

 Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, 
ZVKDS, Območna enota Maribor
vodniki@zavod-ksb.si

10.00

ANČNIKOVO GRADIŠČE DANES

Tik nad sotesko Bistrice, severno od Jurišne 
vasi, leži poznoantična in zgodnjesrednjeve-
ška utrjena postojanka, poimenovana Ančni-
kovo gradišče. Na vzhodnem in severovzho-
dnem delu je postojanka naravno zavarovana 
s prepadno steno, njen preostali del pa je utr-
jen z masivnim obzidjem. Leta 1986 so se 
tukaj začela arheološka izkopavanja, ki so 
prerasla v sistematično vsakoletno raziskova-
nje vse do pred nekaj leti. Letos so intenzivne 
raziskave potekale v sklopu projekta Rojstvo 
Evrope. Na dogodku bomo obujali spomine na 
čas, preživet na Ančnikovem gradišču.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

majšperk

1. oktober

Osnovna šola Majšperk, Majšperk 32 b

 Osnovna šola Majšperk
kovacec.milenka@os-majsperk.si

17.00–18.00

IGRAJmO SE PRETEKLOST

Z učenci bomo raziskovali, iskali in se igrali 
šege ter plesali plese ob praznovanjih, ki so z 
svojo vsebino vplivali na življenje ljudi v maj-
šperški in stoperški kotlinici. Vse zbrano gra-
divo bomo predstavili z igro, petjem, plesom 
in razstavo na osrednji prireditvi ob zaključku 
dnevov dejavnosti. 

 OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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makole

1. oktober

Osnovna šola Anice Černejeve, Makole 24

 Osnovna šola Anice Černejeve Makole
silvestra.samastur@os-makole.si

ŠOLA PRAzNUJE, PROJEKTNI DAN

V projektnem dnevu bodo učenci raziskali 
šege in navade praznovanj življenjskega kroga 
v domačem kraju.

            OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

maribor

24. september–30. oktober

Srednja gradbena šola in gimnazija, 
Smetanova ulica 35

 Srednja gradbena šola in gimnazija 
Maribor
majda.drobnic@guest.arnes.si

11.45

ELIzABETA VRANc, SLOVENSKI 
NARODNI ORNAmENT, ODPRTJE 
RAzSTAVE

Elizabeta Vranc, likovna pedagoginja in sur-
dopedagoginja, je vse svoje poklicno življenje 
učence navduševala za likovno ustvarjanje ter 
z njihovimi deli dosegala izredne uspehe v do-
movini in tujini, hkrati pa je tudi sama ustvar-
jala. Njeni tematski področji sta realistično 
upodabljanje in ornamentika. Še posebno se 
poglablja v slovenski narodni ornament, ga 
razširja, bogati ter mu daje svojo ustvarjalno 
noto z željo, da Slovenci ponovno odkrijejo to 
bogastvo, ohranjajo svojo kulturno dediščino 
ter so ponosni nanjo. 

         OŠ2 / OŠ3 / SŠ

maribor

25. september

Srednja gradbena šola in gimnazija, 
Smetanova ulica 35

 Srednja gradbena šola in gimnazija 
Maribor, Elektrotehnička i građevinska 
škola Nikola Tesla Jagodina, Srbija, 
ZVKDS, OE Maribor
pavlin.darja@gmail.com

9.00

PRAzNOVANJA NAS POVEzUJEJO, 
DELAVNIcA IN PRIREDITEV

Ideja za projektno nalogo je nastala na podla-
gi želje po povezovanju tehniških šol Srednje 
gradbene šole in gimnazije Maribor ter Elek-
trotehničke i građevinske škole Nikola Tesla v 
Jagodini, ki v svoje programe vključujeta tudi 
vsebine kulturne dediščine. Stično točko smo 
našli v imenih dveh slovenskih samostanov – 
Žiče in Studenice, ter dveh srbskih s podob-
nima imenoma – Žića in Studenica. Terensko 
delo v samostanih, strokovna ekskurzija v Sr-
bijo z ogledi samostanov,  s poudarkom na fre-
skah, dogovor o podpisu listine o sodelovanju 
med šolama in 850 let Žičke kartuzije so vzro-
ki za svečani dogodek in skupno praznovanje. 
V šolskih prostorih bo od 9. ure potekala de-
lavnica izdelave fresk, ki se je bodo udeležili 
dijaki obeh šol. Sledil bo svečani podpis listine 
o sodelovanju ter program – predstavili bomo 
delo dijakov obeh šol od dokumentiranja na 
terenu, izdelave raziskovalne naloge do filma 
o samostanih.

         OŠ2 / OŠ3 / SŠ

maribor

26. september

Muzej narodne osvoboditve Maribor, Ulica 
heroja Tomšiča 5

 Muzej narodne osvoboditve Maribor, 
Osnovna šola Draga Kobala in ZVKDS, 
Območna enota Maribor
marjetka@os-dragakobala.si

9.00–12.00

KO SE JE USTAVIL ČAS, PRIREDITEV

Pobrskali smo po spominih sorodnikov naših 
učencev, po zbirki v muzeju ter s pomočjo 
ZVKDS pripravili razstavo in prireditev. Lah-
ko boste videli kako se je praznovalo nekoč, 
saj bodo učenci to izvedli s pomočjo igre vlog. 
Nekoč se je med praznovanji za droben hip 
ustavil čas. Pridite v muzej in se skupaj z nami 
zavrtite v preteklost.

          V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ



104 105

maribor

28., 29., 30. september 
in 1. oktober

Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2

 Pokrajinski muzej Maribor
02 228 35 51, museum@maribor.si, 
www.museum-mb.si

18.00

mUzEJSKI VEČERI

Na štirih zaporednih predavanjih bodo pre-
davatelji s področja etnologije in kulturne 
antropologije spregovorili o različnih vidikih 
praznovanj (praznična noša in plesi, borovo 
gostüvanje, praznovanja pri slovenskih izse-
ljencih, prazniki in praznovanja v šolstvu).
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maribor

29. september

Srednja gradbena šola in gimnazija, 
Smetanova ulica 35

 Srednja gradbena šola in gimnazija 
Maribor
sandra.skribe@guest.arnes.si

16.30

zAzNAmOVANJE DNEVA EVROPSKIh 
JEzIKOV, PRIREDITEV

Dan evropskih jezikov, 26. september, je po-
vod za praznično druženje na šoli, kjer imamo 
veliko dijakov, ki doma ne govorijo le sloven-
sko. Dijaki, starši in zaposleni bomo zazna-
movali ta dan s poezijo in prozo, dogodek pa 
dopolnili s kulinariko in glasbo različnih evrop-
skih narodov ter razstavo. Dijaki bodo pred-
stavili sodobno slovensko poezijo, prevedeno 
in uglasbeno. Z besedo in zvenom bodo po-
nazorili, kako daleč seže istovetnost prevoda 
z izvirnikom, kje se neha prevod in se začenja 
nova literarna umetnina. Naš namen je pre-
buditi občutek za lepoto pisane in govorjene 
besede v različnih jezikih.

         OŠ2 / OŠ3 / SŠ

25. september

18.00

PRAzNOVANJA-ČAGE-ŽURKE

Mariborski folklorniki različnih generacij bodo 
z igranim in plesnim prikazom interpretirali 
praznovanja, ki so se odvijala v preteklih ob-
dobjih. Na podlagi svojega razumevanja in 
sodobnega plesnega ustvarjanja bodo pred-
stavili dogodke iz prazničnega življenja svojih 
prednikov in priprave na prikaz teh praznovanj 
danes.

  

maribor

29. september

Zbor pred sinagogo, Židovska ulica 4

 Mariborska knjižnica, Center judovske 
kulturne dediščine Sinagoga Maribor
klemen.brvar@mb.sik.si, www.mb.sik.si

17.00

OD ISSERLEINA DO ROSNERJA – PO 
SLEDEh DEDIŠČINE mARIBORSKIh 
JUDOV

Pot nas bo vodila od srednjeveške židovske 
četrti, kjer je deloval učenjak Israel Isserle-
in, mimo Tlakovcev spomina na mariborske 
žrtve holokavsta, nato pa se bomo vkrcali na 
avtobus starodobnik, ki nas bo popeljal na 
krožno vožnjo od nekdanje tovarne Merinka na 
Studencih preko Obrežne ulice do Melja, kjer 
je bilo nekoč v judovskih rokah več tekstilnih 
tovarn. Izlet po kulturni dediščini mariborskih 
Judov bo trajal okoli 2 uri. Vodila ga bosta dr. 
Janez Premk, umetnostni zgodovinar, in Boris 
Hajdinjak, zgodovinar in poznavalec judovske 
preteklosti.

 
    SŠ

maribor

29. september

IC Piramida Maribor Srednja šola za 
prehrano in živilstvo, Park mladih 3

 IC Piramida Maribor Srednja šola za 
prehrano in živilstvo 
irena.rihter@icp-mb.si

9.00–12.00

PRAzNIČNA mIzA zA LIKOF, 
PRIREDITEV

Naši dijaki bodo pripravili praznične dobrote, 
slaščičarske, pekovske in mesarske izdelke 
za praznično mizo. Na stojnicah bodo pred-
stavili različne praznike in pripravili različne 
jedi, ki jih boste lahko tudi poskusili. Dijaki in 
osnovnošolci se bodo lahko udeležili delavni-
ce pletenja iz ličja in slame. Osnovnošolce pa 
vabimo, da se udeležijo tekmovanja v izdelavi 
jabolčnega zavitka.

       OŠ3 / SŠ
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maribor

1. oktober

Podružnična šola Brezje, Na trati 4

 Osnovna šola Draga Kobala, Podružnična 
šola Brezje, Pokrajinski arhiv Maribor, 
ZVKDS, Območna enota Maribor
marjetka@os-dragakobala.si

18.00

NAŠE KORENINE, PRIREDITEV

V leto 1888/89 segajo prvi zapisi v kroniki 
brezjanske šole, ki je danes podružnična šola 
Osnovne šole Draga Kobala Maribor. S pomo-
čjo Pokrajinskega arhiva Maribor je kronika 
dobila darilo – strokovnjaki te ustanove so jo 
obnovili. Učenci pod vodstvom svojih učiteljic 
bodo pripravili srečanje preteklosti s sedanjo-
stjo. Lahko si boste ogledali tudi razstavo vo-
ščilnic nekoč in voščilnic, ki so jih ob razstavi 
na delavnicah ustvarjali učenci prvega triletja 
podružnične šole v Brezju. Sodelovanje treh 
ustanov in prelepa šola v Brezju vas vabita na 
prireditev.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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maribor

3. oktober

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, 
Žolgarjeva ulica 2

 Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, 
ZVKDS, Območna enota Maribor,
metkasola@gmail.com, 
www.o-fpreserna.mb.edus.si

8.30–13.00

DVAJSETA!, SOBOTNA ŠOLA

Projekt sobotnih šol poteka pri nas od de-
cembra 2006. Učenci si želijo sproščenega 
druženja, ustvarjalnih aktivnosti, zabave in 
novih doživetij, zato je moto naših sobotnih 
šol Za vse, ki želijo več in še več!. Delavnice 
sobotnih šol so zanimive za učence vseh sta-
rosti. Skozi leta smo na delavnicah spoznavali 
kulturno dediščino, umetnost, naravoslovje, 
tehniko in šport. Oktobra praznujemo dvajseto 
delavnico! 

          V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

maribor

3. oktober

Piramida nad Mariborom

 Kulturno-umetniško združenje Reaktor, 
Zavod Gremo na Pohorje, Zavod 13, 
Studi Birka, ZVKDS, Območna enota 
Maribor, Zavod za turizem Maribor, Vid 
Kmetič, Glasbena skupina Orkestrada
zdruzenje.reaktor@gmail.com

9.30–21.30

NAD mestom, cELODNEVNI DOGODEK zA 
OŽIVITEV ARhEOLOŠKEGA NAJDIŠČA

9.30–13.30 
Sprehod z vodstvom iz Mestnega parka na 
vrh Piramide (zbor pri glasbenem paviljonu v 
Mestnem parku pod Piramido). Na grajskem 
platoju bodo ustvarjalne delavnice za otroke in 
mladino ter pripovedovanje pravljic. 

16.00–21.30 
Sprehod z vodstvom iz Mestnega parka na 
vrh Piramide (zbor pri glasbenem paviljonu v 
Mestnem parku pod Piramido). Na grajskem 
platoju bodo ustvarjalne delavnice za otroke, 
mladino in odrasle ter pripovedovanje pravljic 
in zgodb za odrasle. Zvečer bo koncert glas-
bene skupine Orkestrada.

           V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

maribor

6.–30. oktober

Prometna šola Maribor, Preradovičeva 
ulica 33

 Prometna šola Maribor
romana.orthaber@gmail.com

16.00

PRIPRAVE NA PRAzNOVANJA

Obiskovalci bodo lahko sodelovali na različnih 
delavnicah. Predstavili bomo izdelavo papir-
natega cvetja, kot so to počele naše babice 
ob različnih priložnostih. Ustvarjali bomo tudi 
ročno izdelane voščilnice in jih dopolnili s pri-
mernimi voščili. Zgibali bomo ekološke darilne 
vrečke. Srečanje bodo popestrili recitatorji in 
dijaki, ki bodo predstavili razstavo na temo 
praznovanj.  

   OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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marjeta na Dravskem 
polju

28. september

Vaško središče v Marjeti

 Podružnična osnovna šola Marjeta, KUD 
Ivan Lončarič, lokalne kmetije in Občina 
Starše, 031 446 312, 
klavdija.kocjan@gmail.com, 
pos.os-starse.si

16.00

PRAzNOVANJA OB KOLEDARSKIh IN 
DELOVNIh ŠEGAh IN NAVADAh

Učenci bodo v Tednu kulturne dediščine raz-
iskovali in spoznavali praznovanje delovnih 
šeg in navad nekoč ter jih primerjali z delom 
danes. Obiskale nas bodo tudi ljudske pevke, 
da bi učence naučile pesmi, ki so jih nekoč 
prepevali ob kmečkih opravilih. Učenci bodo 
aktivno sodelovali pri opravilih, kot so ličkanje 
koruze (kožuhaje) in trebljenje buč (trebleje 
kurbusov). Ob tem bodo potekale delavnice, 
na katerih si bodo učenci iz ličja in drugih na-
ravnih materialov izdelali igrače.

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Ptuj

28. september–2. oktober

Gimnazija Ptuj, Volkmerjeva cesta 15

 Gimnazija Ptuj
jelka.kokol-plosinjak@guest.arnes.si, 
www.gimptuj.si

9.30–14.00

GImNAzIJSKI mATURANT NEKOČ IN 
DANES, RAzSTAVA

Dijaki bodo predstavili razstavo o posebnih 
dogodkih v zaključnem letniku gimnazijskega 
izobraževanja nekoč in danes: maturantski 
ples, predajo ključa, zaključek pouka (pohod 
po mestu, četvorko), opravljanje mature.

         OŠ3 / SŠ

Ptuj

29., 30. september

Osnovna šola Olge Meglič, Pokrajinski muzej 
Ptuj-Ormož, Ptujska vinska klet, Čüšekovova 
domačija, Dornava

 Osnovna šola Olge Meglič, Pokrajinski 
muzej Ptuj-Ormož, Ptujska vinska klet, 
TED Lükari Dornava
alenka.kandric@olgica.si

8.20–12.45

GLASBA OB PRAzNIKIh

Učenci prve triade bodo spoznavali glasbo, ki 
je nastajala ob različnih praznikih, povezanih 
s kmečkimi opravili. S pomočjo različnih virov, 
zapisanih ali ustnih, bodo iskali informacije o 
tej glasbi ter raziskovali njeno zgodovino in 
zgodovino spremljevalnih instrumentov ter 
se naučili tudi kakšno pesem. Na ptujskem 
gradu si bodo ogledali tudi etnografsko zbirko 
glasbil, spoznali njihovo zgodovino ter glasbo, 
ki se je izvajala ob različnih praznikih (koline, 
žetev …), v delavnici pa si bodo izdelali še svo-
je glasbilo.

29. september

8.20–12.45

Iz zEmLJE GRE V TRSEK

Živimo v najstarejšem slovenskem mestu, ki 
ga obdaja bogat vinorodni okoliš in se lahko 
pohvali s priznano vinsko kletjo. Zato je prav, 
da se učenci srečajo s pridelavo vina in s pra-
zniki, ki spremljajo ta opravila, kot so vincen-
covanje ali praznik sv. Vincenca, praznik ob 
postavljanju klopotca, trgatev in martinovanje. 
Preostali čas, ko otroci ne bodo na predstavi-
tvi v ptujski kleti, bodo v šoli raziskovali prazni-
ke, povezane s pridelavo vina.

 OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Ptuj, Dornava

29. september

8.20–12.45

LüKARSKI PRAzNIK NA ČüŠEKOVI 
DOmAČIJI

Učenci bodo na domačiji v prestolnici čebule 
– Dornavi med ogledom in na delavnici spo-
znavali vse o lükarskem prazniku ter o gojenju 
in spravilu čebule (ogled filma in etnografske 
zbirke, pletenje lüka in izdelava rož iz krep 
papirja, spoznavanje pesmi, plesa, delavske in 
praznične noše).

   OŠ2 / OŠ3

Ptuj

2. oktober

Osnovna šola Olge Meglič, Prešernova 
ulica 31

11.00

PO PRAzNIKIh DIŠI, zAKLJUČNA 
PRIREDITEV

 

 
     OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Ptuj

28. september

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Muzejski 
trg 1

  Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, ZVKDS, 
Območna enota Maribor
metka.stergar@pmpo.si

11.00

ODKRIJmO PRAVO PODOBO, 
PREDAVANJE

Spoznali boste nepremično slikarsko dedišči-
no. Stenske slike so zaradi svoje izpostavlje-
nosti in neločljive povezanosti z arhitekturo 
podvržene številnim negativnim vplivom oko-
lja. Kaj sploh so stenske slike? Katere tehnike 
stenskega slikarstva poznamo? Kako nastane 
prava freska? Kakšne so značilne poškodbe? 
Kako stenske slike restavriramo? To je le ne-
kaj vprašanj, na katera bo skušal odgovoriti 
restavratorsko-konservatorski svetnik mag. 
Bine Kovačič. S svojimi bogatimi restavrator-
skimi izkušnjami vas bo popeljal po zapleteni 
poti odkrivanja prave podobe, tokrat stenskih 
poslikav, ki jih bo povezal s praznovanji.

OŠ3 / SŠ

Ptuj

1. oktober

Osnovna šola Breg, Rogaška cesta 6

 Osnovna šola Breg
ivanka.mismas@os-breg.si

17.00

GODOVANJE

Učenci in njihovi mentorji bodo v medgenera-
cijskem dialogu iskali informacije o godovanju 
nekoč. Po zbranih informacijah bodo pripravili 
gledališko uprizoritev te šege, izdelali darila, 
ki so jih nekoč dajali v dar in poiskali čim več 
pregovorov povezanih z godovanjem. Izsledki 
bodo predstavljeni širši javnosti.

OŠ2 / OŠ3

Ptuj

2. oktober

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj, Župančičeva 
ulica 10

 Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj
o-ljvrtptuj.mb@guest.arnes.si, 
www.os-ljudskivrtptuj.si

8.15–12.40

KULTURNA DEDIŠČINA V ROKAh 
mLADIh, KULTURNI DAN

Naša šola se v Teden kulturne dediščine 
vključuje z namenom ozaveščanja učencev 
o pomenu ohranjanja kulturne dediščine, s 
poudarkom na raziskovanju praznovanj v raz-
ličnih kulturnih okoljih, kreativnem ustvarjanju 
in medgeneracijskem druženju. Pri projektu 
bodo aktivno sodelovali vsi učenci pri vseh 
predmetih. Kulturni dan se bo pričel s kulturno 
prireditvijo za vse učence in delavce šole, na 
kateri bomo predstavili glasbo in ples, pove-
zana s kulturnim izročilom. Nastopila bosta 
šolska folklorna skupina in šolski pevski zbor, 
predstavile pa se bodo tudi ljubiteljske skupi-
ne in posamezniki, ki skrbijo, da kulturna de-
diščina ne gre v pozabo. Bogat spremljevalni 
program bodo v smislu medgeneracijskega 
povezovanja izvajali člani društva upokojen-
cev. Naj naštejemo le nekaj dogodkov: kuli-
narična (priprava tradicionalnih prazničnih 
jedi) in literarna delavnica (ljudska poezija in 
literarna dela, spoznavanje preprostih rekov in 
pregovorov iz ljudske filozofije življenja, učenje 
ljudskih pesmi in ljudskih deklamacij, pisanje 
sestavkov na temo praznovanja nekoč in da-
nes), mojstrovine iz papirja (izdelovanje rož 
in šopkov iz krep papirja, izdelava prazničnih 
oblačil – naglavnih okraskov iz papirja), delav-
nici vezenja (izdelovanje poročnih robcev), vo-
ščilnice nekoč in danes (poustvarjanje starih 
voščilnic z novimi tehnikami), oblačilna kultura 
konec 19. stoletja in še in še … 

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Slovenska Bistrica

7.–28. september

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, 
Trg svobode 16

 Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica
02 805 51 00, 
natalija.stegne@guest.arnes.si

8.00

DOGAJALO SE JE V DNEVNI SOBI 
mESTA, FOTOGRAFSKA RAzSTAVA

Ob 50-letnici ustanovitve Matične knjižnice 
občine Slovenska Bistrica in 40-letnici usta-
novitve Pionirske knjižnice bo na ogled foto-
grafska razstava dogodkov v knjižnici, dnevni 
sobi mesta.

        

28. september–2. oktober

Srednja šola Slovenska Bistrica, Ulica Jožeta 
Pučnika 21

 Srednja šola Slovenska Bistrica
iztoku@sssb.si

8.00

INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA NA 
BISTRIŠKEm

Dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica bomo 
na hodnikih in stopnišču naše šole pripravili 
razstavo industrijske dediščine Bistriškega.

         OŠ3 / SŠ
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Slovenska Bistrica

29. september

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, 
Zidanškova ulica 1 a

 Vrtec Otona Župančiča Slovenska 
Bistrica, Karin Lavin, Zavod Anima mundi, 
Sežana
lavin@siol.net, www.karinlavin.com

15.00

ENAKONOČJE IN SILE NARAVE, 
PREDSTAVITEV

Praznovanja pomenijo slavje življenja. S 
praznovanji se je človek v preteklih kulturah 
poklonil in potrjeval svojo vpetost v duhovne 
razsežnosti makrokozmosa. Naši predniki so 
praznovali z globljim razlogom. Njihova pove-
zanost z naravo in spoštljiv odnos do nje sta 
narekovala oblikovanje dogodkov in navad, ki 
so slavili naravo in življenje. V sodobnem času, 
ko zapadamo površnemu dojemanju življenja, 
se ta globlji pomen pozablja in umika pozuna-
njenim oblikam praznovanj, ki ne odražajo po-
čel povezanosti z naravo in kozmosom.  Zato 
smo iskali globlji pomen praznikov, začenši z 
valentinovim in gregorjevim. Praznovanja, ki 
so jih s skupinami otrok pripravili vzgojitelji, s 
svojo sporočilnostjo vnašajo vrednote poveza-
nosti v skupnosti, občutenja narave in uglaše-
nosti s kozmičnimi ritmi. V preteklih kulturah 
je imelo poseben pomen praznovanje menjave 
letnih časov. Jesensko enakonočje pomeni v 
naravi prehod od aktivnosti k ponotranjenju. 
Za sile narave nastopi pasivni del leta, ko se 
te sile shranijo v zemljo oz. semena. Tudi mi 
lahko proslavimo rezultate, ki smo jih dosegli 
v pomladi in poletju, ter se ozremo vase in 
prepustimo presojanju doseženega in načrto-
vanju novih dosežkov. Na praznovanju bomo 
predstavili priročnik poučevanja z dediščino. 
Vaje, vključene v priročnik, so delo vzgojiteljic 
in vzgojiteljev.

    V / OŠ1 

1. oktober

Vrtec Blaže in Nežica, Trg Alfonza Šarha 6

 Zavod svetega Jerneja, Vrtec Blaže in 
Nežica, Kulturno društvo Slomšek
031 632 050, tinka.rajh@gmail.com

17.00–18.00

VRTEc PRAzNUJE, PRIREDITEV

Na stopnišču pri vrtcu bomo priredili ulično 
gledališče z lutkovno gledališko igro Babica 
Marmelada (japonska pravljica). Dogodek je 
povezan z 8. rojstnim dnevom našega vrtca. 
Druženje bomo zaključili s skupnim prazno-
vanjem ob okušanju različnih marmelad, ki jih 
pripravljamo v vrtcu, in našega pirinega kruha.

 V / OŠ1 / OŠ2 
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Spodnja Voličina

30. september–2. oktober

Osnovna šola Voličina, Spodnja Voličina 82

 Osnovna šola Voličina
os.volicina@guest.arnes.si, 
www.os-volicina.si

8.00–12.00

ŠEGE IN NAVADE OB PRAzNOVANJIh, 
DNEVI DEJAVNOSTI

V treh dneh dejavnosti, ki so namenjene učen-
cem, se bodo prepletale predstavitve različnih 
šeg iz našega domačega okolja. Učenci bodo 
aktivno sodelovali. 

V / OŠ1 / OŠ2

Spodnji Duplek

25. september

Osnovna šola Duplek, Korenska cesta 31

 Osnovna šola Duplek, Vinogradniško 
društvo Trta Korena, KUD Brezner 
Tonček Korena
02 621 28 11, 
o-spduplek.mb@guest.arnes.si, 
www.o-duplek.mb.edus.si

11.00

PRAzNOVANJE OB PETI TRGATVI 
POTOmKE NAJSTAREJŠE TRTE NA 
SVETU PRI OSNOVNI ŠOLI DUPLEK 

V okviru praznovanja trgatve na stari način 
bodo učenci naše šole v sodelovanju z Vino-
gradniškim društvom Trta Korena predstavili 
postavljanje klopotca in njegovo vlogo. Za 
veselo vzdušje bodo učenci poskrbeli z glas-
benim programom, v katerem se jim bodo 
pridružile ljudske pevke KUD Brezner Tonček 
Korena. Dekleta bodo ob pomoči izkušenih go-
spodinj pripravile priložnostno malico. Šolska 
folklorna skupina in harmonikarji pa bodo po-
skrbeli za družabni zaključek.

     OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Starše

7. oktober

Osnovna šola Starše, Starše 5

 Osnovna šola Starše
leonida.babic@guest.arnes.si

17.00

PRAzNIČNO LETO SKOzI DEDIŠČINO 
ŠEG IN NAVAD, PRIREDITEV

»Vsi praznujemo, vsi se veselimo praznikov, 
pa o njih navadno malo vemo,« je zapisal Da-
mjan Ovsec v Veliki knjigi o praznikih. Na naši 
šoli bomo raziskovali šege in navade praznič-
nega leta od pomladi do zime. Učenci bodo na 
različnih delavnicah spoznavali praznične jedi, 
glasbo, plese, pesmi, oblačila, šege, pregovore 
in vraže ter jih na zaključni prireditvi predsta-
vili učencem in staršem. Namen projekta je 
s spoznavanjem dediščine prazničnih šeg in 
navad prispevati k njihovemu ohranjanju in 
oživljanju.

 OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Šturmovci

2. oktober

Zbor pri tabli Učna pot v Šturmovcih, ob glavni 
cesti, ki poteka od jezu v Markovcih proti 
naselju Spodnji Šturmovci

 Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, 
031 697 035
zrsvn.oemb@zrsvn.si

9.00

NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA, 
z ROKO V ROKI, NA SPREhODU PO 
ŠTURmOVSKI LOKI

Svetle in košene šturmovske poplavne gozdo-
ve so v preteklosti ohranjali s košnjo in pašo 
živine. Tako so vzpostavili posebno obliko kul-
turne krajine, ki ni ne travnik ne pašnik, pa tudi 
gozd ne. Orjaški topoli, pod katerimi se kosi, 
območja suhih travnikov, ki jih spomladi pora-
ščajo številne orhideje, sotočje rek Dravinje in 
Drave, pester vodni in obvodni svet so biseri 
narave, s katerimi se ponaša Šturmovska 
loka. Košnja in paša ter spravilo sena, pa tudi 
praznovanja ob zaključkih kmečkih del pred-
stavljajo dediščino preteklosti. Avgusta doma-
čini še prikazujejo tradicionalna dela v Štur-
movcih ter praznovanja ob njihovem koncu. 

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Žetale

2. oktober

Osnovna šola Žetale, Čermožiše 45 b

 Osnovna šola Žetale, Občina Žetale, 
Društvo podeželskih žena, Turistično 
društvo Žetale
lidija.seserko@sola-zetale.si

17.00

ŽETALSKA GOSTIJA, PRIREDITEV

Na prireditvi bodo otroci iz vrtca in osnovne 
šole prikazali dogodke, ki so se v preteklosti 
zvrstili pred poroko in ob njej. Še prej pa bodo 
s pomočjo mentoric in mentorjev ter zunanjih 
sodelavcev spoznavali in raziskovali šege 
in navade, ki so povezane z gostijo in vsemi 
spremljajočimi dogodki.

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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Fokovci

30. september

Osnovna šola Fokovci, Fokovci 32

 Osnovna šola Fokovci 
 02 544 90 20, 
ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

8.00–12.30

PRAzNIK JESENI, TEhNIŠKI DAN

Izdelovali bomo različne izdelke, okraske iz 
bučnih semen, pripravili knjižico receptov za 
bučne jedi, tudi sladice, nekatere jedi bomo 
tudi pripravili, prikazali spravilo poljskih buč in 
njihovo čiščenje, se seznanili z ljudskim izroči-
lom o »lujpanju« bučnega semena, raziskovali 
ljudske šege in navade, peli ljudske pesmi, pri-
pravili kakšen kozmetični izdelek, raziskovali 
zdravilno moč bučnega olja in bučnih semen 
ter izvedeli, kako predelamo bučno seme v 
bučno olje.

   OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Grad

26. september

Osnovna šola Grad, Grad 172 e

 Osnovna šola Grad, Javni zavod Krajinski 
park Goričko
karel.salamon@gmail.com, 
www.osgrad.si/default.aspx

14.00

OB LONČARSKI PEČI

Lončarstvo, včasih vsakdanja dejavnost, da-
nes  postaja vse večja redkost, zato je prav, da 
to dediščino spoznavamo in skrbno negujemo. 
Na Osnovni šoli Grad to počnemo že vrsto let. 
Karel Šalamon in Štefan Zelko, mojstra v obli-
kovanju gline, bosta udeležencem lončarskega 
tabora, dijakom Srednje šole za oblikovanje in 
fotografijo iz Ljubljane, tudi tokrat v pomoč pri 
njihovem oblikovanju izdelkov. 

 
          V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Grad

26. september

Lednarjeva usnjarna, Grad 174

 Zavod za upravljanje kulturne dediščine 
Grad (ZUKD GRAD) 
02 553 10 00, info@vulkanija.si, 
www.vulkanija.si

10.00 POhOD 
13.00 IN 15.00 DELAVNIcA

GEOLOGIJA IN USNJARSTVO V 
LEDNARJEVI USNJARNI

Na brezplačnih vodenih ogledih Lednarjeve 
usnjarne in geološkega muzeja boste spo-
znali nekdanjo usnjarno, kamnine Goričkega 
ter naravo in življenje tukajšnjih ljudi. Sledila 
bosta pohod po Olivinovi poti od Lednarjeve 
usnjarne do kamnoloma bazaltnega tufa, kjer 
boste iskali kristal olivin, ter delavnica s spo-
znavanjem usnja ter izdelavo nakita iz usnja in 
energijskih kamnov.

  
        OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Grad

27. september

Grad Grad, Grad 191

 Javni zavod Krajinski park Goričko, 
Osnovna šola Grad 
park.goricko@siol.net, 
www.park-goricko.org

10.00–18.00 
13.00, 14.00, 15.00 IN 16.00 NASTOP 
UČENcEV

ŠEGE IN DOmAČE OBRTI NA GRADU 
GRAD, DAN ODPRTIh VRAT

Ob ogledu stalne razstave Grad – Gornja Len-
dava in njegov prostor v času ter ob predsta-
vitvi stavbnega razvoja in oblačilnega videza 
rodbine Szechy se boste sprehodili skozi pre-
teklost gradu. Posebno etnološko dediščino 
območja boste odkrivali na muzejskih delavni-
cah, kjer bodo različni mojstri v živo prikazova-
li nastanek različnih izdelkov domače in ume-
tnostne obrti. Učenci Osnovne šole Grad vam 
bodo na grajskem dvorišču predstavili prizore 
iz bogate zakladnice življenjskih, koledarskih 
in delovnih šeg: Obisk novorojenčka, Vrnitev 
dolgov do janošovoga (janezovega) in Pobira-
nje krompirja. Tako se boste z mislimi lahko 
preselili v čas in življenje dedkov in babic ter 
se obenem prepustili pozitivnim vplivom ener-
gij. Grajsko poslopje obdaja tudi prijeten park 
s starodavnimi drevesi in vabi k sprehodu.

         V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Grad

27. september

Pütarov mlin, Dolnji Slaveči 1

 Zavod za upravljanje kulturne dediščine 
Grad
02 553 10 00, info@vulkanija.si, 
http://vulkanija.si/

10.00–18.00 OGLED 
11.00 DELAVNIcA

OD zRNJA DO KRUhA V PüTAROVEm 
mLINU

Ogledali si boste lahko Pütarov mlin in oljarno, 
spoznali mlinarsko življenje in pokusili dobro-
te, ki jih lahko pripravimo iz raznih žit. Sledila 
bo delavnica na temo Od zrnja do kruha, kjer 
boste spoznali različne vrste žit ter pripravo 
domačega kruha in drugih domačih pogač v 
krušni peči. 

          OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Kuzma

29. september

Osnovna šola Kuzma, Kuzma 20

 Osnovna šola Kuzma, Občina Kuzma 
jozica.fukas@gmail.com

10.00–11.00

OD zRNA DO PLATNA, PROJEKTNO DELO

Predstavili bomo lan kot prvenstveno rastlino, 
iz katere so nekoč izdelovali domače laneno 
platno. Prikazali bomo pridelavo in predelavo 
lanu: sejanje lanu na šolskem vrtu ter spra-
vljanje, puljenje, smukanje, godenje, trenje, mi-
kanje, predenje, tkanje.  Na sklepni prireditvi 
bomo obiskovalcem ponudili darila: posodice 
iz gline, v katerih bo šopek cvetočega lanu in 
zlatorumenih glavic, ter lanene mošnjičke s 
semeni. V kulturnem programu ne bo manjka-
lo ljudskih pesmi in dramatizacij.

    OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Kuzma

2. oktober

 Osnovna šola Kuzma, Kuzma 20

  Osnovna šola Kuzma, Občina Kuzma 
jozica.fukas@gmail.com

10.00–11.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI PRAzNIKI NEKOČ 
IN DANES, PROJEKTNO UČNO DELO

Na šoli bomo spoznavali zgodovino božiča: 
od kdaj je božič praznik, kako se je praznoval 
nekoč in kako se danes, kateri so simboli, po-
vezani z božičem, in kakšen je njihov pomen. 
Spoznavali bomo tudi novoletne simbole za 
srečo ter šege in navade, povezane s prazno-
vanjem novega leta, ter pripravili žive jaslice.

    OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Ljutomer

8. oktober

Vrtec Ljutomer, Fulneška ulica 5

 Vrtec Ljutomer, Dekliška vokalna skupina 
Pole poje
pusenjak.marija@gmail.com

15.00–18.00

VSE, KAR LAzI PO TEN SVETI ...

V okviru tega projekta in ob tednu otroka 
bomo pripravili prireditev, na kateri bomo 
predstavili zanimive igre, ki so se jih otroci 
radi igrali nekoč in se jih še danes. Ob tem 
bomo prepevali otroške ljudske pesmi v družbi 
vokalne skupine Pole poje. Na prireditev bomo 
povabili tudi starše, dedke, babice, občane ... 
tako da bo to zanimiv popoldan, prepleten s 
kulturno dediščino, ki jo gojimo tudi v vrtcu ter 
s tem prenašamo iz roda v rod.

            V / OŠ1 
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murska Sobota

24. september

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
Sobota, Zvezna ulica 10

 Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
sobota
klaudija.sedar@guest.arnes.si, 
www.ms.sik.si

17.00

PRIJATEL IN AR TEJ NAŠI VOGRSKI 
SLOVENcOV JEzIK DOSTA TühOGA 
I SEBI LASTIVNOGA mA, ODPRTJE 
RAzSTAV

Razstava, ki  bo odprta ob 140. obletnici izha-
janja prvega prekmurskega časopisa Prijatel, 
bo osvetlila vlogo in pomen tega časopisa, 
ki je izhajal v letih 1875–1879 v Budimpe-
šti kot prvi časopis, pisan za Slovence med 
Muro in Rabo. Obenem bo kot urednik časo-
pisa predstavljen tudi pisatelj in publicist Imre 
Agustič (1837–1879), ki je postavil temelje 
prekmurski publicistiki, z izdajanjem časopi-
sa Prijatel pa si je prizadeval Slovencem na 
Ogrskem ponuditi raznovrstne informacije v 
razumljivem jeziku ter jih tudi narodnostno in 
kulturno informirati. Druga razstava orisuje ra-
zvoj prekmurskega slovstva in bo predstavila 
najvidnejše dosežke verskega in posvetnega 
književnega izročila prekmurskih piscev v 18. 
in 19. stoletju; od prvotiskov, posnetkov knjig 
do periodičnih tiskov.

            

murska Sobota

28. september

Pomurski muzej Murska Sobota, Trubarjev 
drevored 4

 Pomurski muzej Murska Sobota
05 936 6621, 
mateja.huber@pomurski-muzej.si

9.00

IzDELOVANJE VOŠČILNIc IN 
KREATIVNO PISANJE VOŠČIL 

Učencem bomo predstavili stare voščilnice, 
ki jih hrani Pomurski muzej Murska Sobota. 
Skupaj bomo ugotavljali, ob katerih praznikih 
so si ljudje nekdaj pošiljali voščilnice, ter brali 
zapisana voščila, za katera so se ljudje nekdaj 
precej potrudili in jih pogosto sestavili v rimah. 
Učenci bodo po vzoru predstavljenih starih 
voščilnic izdelali svojo voščilnico in nanjo na 
kreativen način zapisali voščilo. 

      V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

murska Sobota

30. september

Pomurski muzej Murska Sobota, Trubarjev 
drevored 4

9.00–11.00

POROČNI NAPRSNI ŠOPKI

Na medgeneracijski delavnici izdelovanja po-
ročnih naprsnih šopkov bo sodelovala skupina 
upokojenk, ki se od leta 2014 v muzeju družijo 
v okviru krožka ročnih del. V tem krožku so se 
pod mentorstvom Milene Fridl Zelenik naučile 
izdelovanja poročnih naprsnih šopkov iz po-
voskanega papirja, ki so bili v preteklosti del 
poročnega okrasja. Učenci bodo na delavnici 
pod mentorstvom članic skupine izdelali po-
ročni naprsni šopek.  

    OŠ3 / SŠ

murska Sobota

30. september

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
Sobota, Zvezna ulica 10

 Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
sobota
klaudija.sedar@guest.arnes.si, 
www.ms.sik.si

16.00–17.30

PRAzNUJ z NAmI!, URA PRAVLJIc IN 
USTVARJALNE DELAVNIcE

Po pravljičnem delu bodo sledile ustvarjalne 
delavnice, ki se tematsko navezujejo na pra-
znovanja v lokalnem prostoru. Najprej bo pri-
kazano tkanje na ročnih statvah (pri katerem 
bodo sodelovali uporabniki Varstveno-de-
lovnega centra Murska Sobota). Otroci bodo 
lahko iz tkanin izdelali tudi različna darila za 
rojstni dan. Nato si bodo ogledali stare foto-
grafije iz Pomurskega muzeja Murska Sobota 
in izvedeli več o izdelovanju cvetja iz papirja, 
kar je bilo v preteklosti povezano z mnogimi 
prazniki. Svoj cvet bodo lahko izdelali tudi 
sami.

            V / OŠ1

 Pomurski muzej Murska Sobota in Milena
Fridl Zelenik, 05 936 6621, 
mateja.huber@pomurski-muzej.si
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Selo

27. september

Selo, pri romanski rotundi 

 TIC Moravske Toplice
janja.burmen@moravske-toplice.com

12.00–16.00

SELO, DAN ODPRTIh VRAT

Ob svetovnem dnevu turizma v času DEKD pri-
ložnostno prirejamo dan odprtih vrat v roman-
ski rotundi v Selu in vodeni ogled sakralnega 
spomenika romanske arhitekture z gotskimi 
stenskimi poslikavami. 

15.00

ROTUNDA, STROKOVNO VODSTVO

Umetnostnozgodovinsko vodstvo kustosinje 
Tamare Andrejek iz Pomurskega muzeja Mur-
ska Sobota. Sledila bo predstavitev nove turi-
stične zloženke o romanski rotundi.

      OŠ3 / SŠ

Veržej

1. oktober

Center DUO, Puščenjakova ulica 1

 Socialna akademija in Urška Vidmar 
u.m.vidmar@gmail.com

14.00–16.00

KAKO SO ŽIVELI SLOVANI NEKOČ IN 
KAKO ŽIVIJO DANES

Udeleženci prireditve bodo spoznali prleško 
pokrajino, kjer je – čeprav je to večinoma 
ravninski del – vedno živahno. Izvedeli bodo, 
katere zaklade skrivata Prlekija in kraj Veržej. 
Seznanili se bodo z zemljankami, slovanskimi 
jeziki, prvima slovanskima pisavama ter neka-
terimi slovanskimi šegami  in simboli. Razdelili 
se bodo v dve skupini; prva bo izdelala maketo 
zemljanke, druga pa bo poslušala krajše pre-
davanje o primerjavi slovanske in slovenske 
kulture. Obvezne prijave do 28. septembra, 
največ 20 udeležencev. Po vnaprejšnjem do-
govoru je lahko vodstvo v angleškem, hrva-
škem, srbskem in španskem jeziku.

        

Veržej

27. september

Puščenjakova ulica 1

 Občina Veržej, Zavod Marianum Veržej,  
051 654 778, center.duo@marianum.si, 
www.marianum.si

9.00–17.00

mIhOLOV SEJEm V VERŽEJU

V sklopu Miholovega sejma se bodo na stojni-
cah predstavili rokodelci iz celotne Slovenije, 
ki imajo pridobljen certifikat Slovenija Art & 
Craft. Program bomo popestrili s ponudbo lo-
kalne hrane ter ocenjevanjem prleške tünke in 
mesa iz zaseke. Že tretjo leto zapored bo po-
tekal tudi otroški folklorni festival MiHeC fest. 
V Rokodelskem centru bo na ogled jesenska 
razstava. 

            

murska Sobota

8. oktober

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
Sobota, Zvezna ulica 10

 Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
sobota, klaudija.sedar@guest.arnes.si, 
www.ms.sik.si

9.00–14.00

FRANc TEmLIN IN mALI KATEKIzEm, 
mEDNARODNI zNANSTVENI SImPOzIJ

Letos mineva 300 let od izdaje prve ohranje-
ne prekmurske knjige Mali katekizem avtorja 
Franca Temlina s Krajne pri Tišini. Ob tej pri-
ložnosti pripravljamo enodnevni mednarodni 
simpozij Zapisana beseda ostane – Littera 
scripta manet, na katerem bodo domači in 
tuji priznani strokovnjaki predstavili pomen in 
vlogo Malega katekizma v preteklosti, seda-
njosti in prihodnosti. Z dogodki ob obhajanju 
300. obletnice izida Malega katekizma bo 
predstavljeno bogastvo prekmurske tradicije 
ter obenem dodan delček k ohranitvi kulturne 
dediščine.
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celje

25. september

Osrednja knjižnica Celje Muzejski trg 1 a 

 Osrednja knjižnica Celje 
robert.ozura@knjiznica-celje.si

12.00–13.00

KAmRA – DIGITALIzIRANA KULTURNA 
DEDIŠČINA – ALBUm SLOVENIJE, 
DELAVNIcA

Delavnica je namenjena mladim raziskoval-
cem, ki raziskujejo kulturno dediščino in lahko 
za predstavitev svojega raziskovanja uporabi-
jo tudi spletni portal Kamra. Predstavili bomo 
uporabniški vmesnik, ki omogoča objavo digi-
taliziranega gradiva. Ohranjanje kulturne dedi-
ščine z digitalizacijo je izrednega pomena, saj  
dediščino varuje, obenem pa omogoča, da jo 
lahko vidijo in razumejo vsi preko svetovnega 
spleta. 

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

celje

26. in 27. september, 
3. oktober

Ulica XIV. divizije 15

 Društvo ljubiteljev železnic in železniških 
eksponatov Celje, ZVKDS, OE Celje
041 355 685, 
postavljalnica@gmail.com, 
www.postavljalnica–celje.si/

9.00–10.00

OGLED VODNE POSTAJE IN KRETNIŠKE 
POSTAVLJALNIcE

Obiskovalci si bodo ogledali tehnično, indu-
strijsko dediščino, ki je morda najmočneje 
zaznamovala razmah mesta Celja, ter izvede-
li več o  kretniški postavljalnici, ki je kulturni 
spomenik, in o  vodni postaji, ki je nepremična 
kulturna dediščina. Vodstvo bo potekalo v slo-
venskem jeziku in bo na zanimiv, interaktiven 
način predstavilo pomembne mejnike v razvo-
ju železniške infrastrukture v Celju, vse pa bo 
oplemeniteno z anekdotami. Vodstvo je pri-
merno tudi za najmlajše, vendar v spremstvu 
staršev/drugih odraslih. 
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celje

26. september, 10.30

Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova 
ulica 17, ter Fotoatelje in galerija Pelikan

 Muzej novejše zgodovine Celje
jozica.trateski@mnzc.si

SPREhOD S PELIKANOm, OD mUzEJA DO 
ATELJEJA

Skupaj z Josipom Pelikanom se bomo spreho-
dili do Razlagove ulice, kjer se bo vsak »spre-
hajalec« lahko fotografiral in s seboj odnesel 
svojo fotografijo iz črno-belih dni.

        V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

26. september, 10.00–12.00

mUzEJSKI mOzAIK

Vabimo vas na oživitev Muzejske ulice obr-
tnikov in muzejske lekarne na stalni razstavi 
Živeti v Celju. Poklic frizerja bosta oživila 
Tatjana Frajle Maslo in Vinko Tajnšek, poklic 
urarja Ivan Krivec in Božo Godnik, poklic zla-
tarja Miroslav Bahčič, poklic čevljarja Anton 
Mužič in poklic farmacevta Boris Jagodič. 
Modistki Marti Žohar se bo pridružil klobučar 
Željko Tomažin, krojaču Franju Podbregarju 
pa krznarka Fanika Pavič.

           V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

29. september, 9.00

PRAzNUJmO S hERmANOm LISJAKOm 

Ob 20. obletnici ustanovitve Otroškega muze-
ja Hermanov brlog vabimo skupino na vodeni 
ogled po razstavah Brlog igrač in Tradicional-
ne poljske otroške igrače ter na ustvarjalno 
delavnico Gradimo prijateljstva.

       V / OŠ1 / OŠ2

1. oktober, 17.00

ŽIVETI V cELJU, VODSTVO

Ob mednarodnem dnevu starejših vas vabimo 
na javno vodstvo po stalni razstavi Živeti v 
Celju. Doživimo in obudimo preteklost skupaj! 
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2. oktober, 9.00

mUzEJSKA UČNA URA INDUSTRIJSKE 
DEDIŠČINE

Skupaj si bomo ogledali odprti depo v me-
stnem središču,  sledili pa bosta muzejska 
učna ura in predstavitev zbirke Westen-EMO.

    OŠ2 / OŠ3 / SŠ

celje

29. september  

OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1 

 Osnovna šola Frana Kranjca Celje  
03 428 56 10, kajca_k@yahoo.co.uk

8.00–12.20

UNEScOV DAN – mOJE mESTO 
SKRIVNOSTI ŠEPETA

Učenci in učitelji se bomo ta dan iz šolskih 
klopi preselili na mestne ulice in v muzeje, 
da bi spoznavali kulturno dediščino našega 
domačega kraja, Celja. Temeljni cilji projek-
ta so vzgoja za ohranitev kulturne dediščine, 
spoznavanje zgodovine mesta Celja, učenje 
vrednot in spoštovanja dediščine naših pred-
nikov, razumevanje pomena varovanja kultur-
ne dediščine in postopno razvijanje samostoj-
nosti učencev ter izražanje lastnih spoznanj in 
estetskega čuta v ustvarjalnih delavnicah.

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

celje

30. september  

Gimnazija Celje Center, Kosovelova ulica 1

 Gimnazija Celje Center
maja.rak66@gmail.com

9.00–14.00

VODSTVO PO STAVBI GImNAzIJE cELJE 
cENTER

V nekdanji Deški ljudski in meščanski šoli, 
zgrajeni v secesijskem slogu pred več kot sto 
leti po načrtu graškega arhitekta R. Klossa, 
je danes Gimnazija Celje Center. Poslopje je 
bilo grajeno za potrebe izobraževanja in temu 
namenu služi še danes. Dijaki bodo obisko-
valcem med vodenim ogledom predstavili 
stavbno zgodovino in zanimive podrobnosti 
o nastanku in graditvi objekta. Pojasnili bodo 
tudi, kakšne vrste spomenik je stavba in kaj 
pomeni tabla ob vhodu v gimnazijo.

 OŠ2 / OŠ3 / SŠ

9.00–14.00

PRAzNOVANJE POmEmBNIh DOGODKOV 
SKOzI zGODOVINO GImNAzIJE cELJE 
cENTER

Ob zaključku šolanja v Gimnaziji Celje Center 
bodo dijaki  predstavili praznovanja, šege in 
navade skozi 100-letno zgodovino izobra-
ževanja v poslopju današnje Gimnazije Celje 
Center.

 OŠ2 / OŠ3 / SŠ

10.00

PRAzNOVANJE 100-LETNIcE STAVBE 
GImNAzIJE cELJE cENTER

Ob letošnji temi DEKD se dijaki spominjamo 
praznovanja 100-letnice naše secesijske le-
potice pred dvema letoma.

 OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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celje

3. oktober

Osnovna šola Frana Roša, Cesta na 
Dobrovo 114

 Osnovna šola Frana Roša, Celje milena.
smisl@triera.net

9.00–11.00

ŠEGE IN NAVADE OD NEKOČ DO DANES

V času, ko ljudje pretirano hitimo, si prazno-
vanja v družinskem krogu ob različnih kole-
darskih šegah in delovnih običajih spet iščejo 
pot do nas. Prav je, da navade iz preteklosti 
ostanejo osnova nove podobe praznovanj da-
našnjih dni. Z učenci bomo po posameznih 
razredih oživili nekatere podobe iz preteklosti, 
jim dodali ščepec današnjega ter jih drug dru-
gemu, staršem in krajanom predstavili na raz-
stavi in prikazih posameznih oblik praznovanj. 

 OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

celje

3. oktober

Pokrajinski muzej Celje, Knežji dvor, 
Trg Celjskih knezov 8

 Pokrajinski muzej Celje in Društvo 
ljubiteljev srednjega veka »Druščina Zlate 
ostroge«, Društvo »Celjski vitezi Reda 
zmaja«
info@pokmuz-ce.si. www.pokmuz-ce.si

15.00–18.00

560 LET mESTNIh PRAVIc cELJA, 
PODOŽIVETJE SREDNJEGA VEKA V 
POKRAJINSKEm mUzEJU cELJE

Kostumirani člani Društva ljubiteljev srednjega 
veka bodo predstavili dogodek izpred 560 let, 
ko je Ulrik II. Celjski mestu Celje razširil me-
stne pravice in mu podelil pravico do mestne-
ga sodnika in mestnega sveta. Obiskovalcem 
se bo pridružil zadnji grof iz celjske hiše Ulrik 
II. Celjski.

         OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Laško

26. september

Muzej Laško, Aškerčev trg 5

 STIK Muzej Laško
tomaz@stik-lasko.si, www.stik-lasko.si/

9.00–17.00

TRI LILIJE SLAVLJENKI, RAzSTAVA

Pred dvajsetimi leti je v Laškem zrasla lepo-
tica, ki so jo prebivalci in obiskovalci takoj 
sprejeli za svojo ljubljenko. V njej se je od ta-
krat zvrstilo veliko število dogodkov, lokalnih 
in mednarodnih. Točile so se solze žalosti, 
še večkrat pa solze sreče in smeha. Šport in 
kultura v dvorani Tri lilije sobivata že dvajset 
uspešnih let. Za ene je dvorana domovanje, 
v katerem se dobro počutijo, za druge je pro-
stor, ki ga radi obiskujejo in se vanj z veseljem 
vračajo. Na njenih zidovih, parketu in sedežih 
je zapisanih mnogo majhnih in velikih zgodb 
o uspehu, strasti in navdušenju ... Na razsta-
vi v Muzeju Laško je predstavljen delček teh 
zgodb. 

         

Laško

26. september

Župnišče Laško, Aškerčev trg 3

 STIK Muzej Laško
tomaz@stik-lasko.si, www.stik-lasko.si/

9.00–18.00

DR. AVGUŠTIN STEGENŠEK – 140 LET, 
RAzSTAVA

Razstava v prostorih impozantnega laškega 
župnišča je posvečena 140. obletnici roj-
stva našega rojaka dr. Avguština Stegenška. 
Stegenšek velja za pionirja raziskovanja slo-
venske sakralne umetnosti in umetnostne 
zgodovine ter začetnika naše spomeniške to-
pografije. Zasnoval je načrt za popis vseh cer-
kva lavantinske škofije. Izdal je dve topografiji 
Dekanija Gornjegrajska (1905) in Konjiška 
dekanija (1909). Prvi je znanstveno preučeval 
cerkvene spomenike lavantinske škofije v Jur-
kloštru, Žički Kartuziji in na Ptujski Gori.
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Laško

28. september–2. oktober

Hiša generacij Laško, Savinjsko nabrežje 6, 
3270 Laško

 Center starejših Hiša generacij Laško 
051 436 240, 03 734 18 80, center.
starejsih@siol.net

9.00–15.00

mIzIcA, POGRNI SE, RAzSTAVA

V dvorani Hiše generacij Laško bo na ogled 
razstava ročno narejenih prtov, s katerimi so 
včasih gospodinje pogrinjale mize ob prazni-
kih. Klekljani, vezeni, pleteni, kvačkani prti 
ostajajo med nami še danes, kot spomin na 
toplino, ko se je za mizo zbrala vsa družina.

            

Laško

28. september –2. oktober

Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4

 Knjižnica Laško 
03 734 43 02 
matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si, 
www.knjiznica-lasko.si/

9.00–12.00

LOKALNA KULTURNA DEDIŠČINA zA 
mLAJŠE GENERAcIJE

Otrokom druge in tretje triade osnovne šole 
bomo ob razstavi predstavili znanega La-
ščana Frana Orožna, ki je bil prvi predsednik 
Planinskega društva, ter revijo Planinski ve-
stnik, ki praznuje 120-letnico neprekinjenega 
izhajanja. Otroci vrtca in prve triade osnovne 
šole bodo prisluhnili ljudskim pripovedkam in 
pravljicam o zeliščih in zdravilnih rastlinah, ki 
jih najdemo v planinah, v našem okolju in na 
domačem vrtu. Vsi skupaj pa bomo odkrivali 
tudi, kakšne so bile lokalne šege in navade ob 
koledarskih in osebnih praznikih.

  V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Laško

29. september

Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4

 Knjižnica Laško, Stik Laško in Planinsko 
društvo Laško 
matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si, 
www.knjiznica-lasko.si/

19.00

VLOGA LAŠČANA FRANA OROŽNA PRI 
SLOVENSKEm PLANINSTVU

Na večeru v Knjižnici Laško bo Marjeta Keršič 
Svetel, odlična poznavalka slovenskih gora in 
planinstva, orisala delo Laščana Frana Oro-
žna, geografa in zgodovinarja. Posvetila se 
bo predvsem Orožnovim zaslugam za ustano-
vitev Slovenskega planinskega društva, kate-
rega prvi predsednik je bil. Bil pa je tudi po-
budnik in prvi urednik revije Planinski vestnik. 
Ob tej priložnosti bosta na ogled razstava ob 
120-letnici izhajanja Planinskega vestnika, 
ki jo je pripravila Planinska zveza Slovenije, 
in razstava Knjižnice Laško o Franu Orožnu. 
Orožnovo delovanje na področju planinstva pa 
bomo v praksi doživeli še v soboto, 3. oktobra, 
ko bomo v organizaciji Stika Laško obiskali 
Orožnovo kočo nad Bohinjsko Bistrico.

  

Luče

30. september

Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Luče 77

 Osnovna šola Blaža Arniča Luče 
os-luce@guest.arnes.si, 03 584 40 01

11.00

V DRUŽINI PRAzNUJEmO, ODPRTJE 
RAzSTAVE

Naši predniki so živeli bogato kulturno življe-
nje. Praznovanja v družini so jim veliko po-
menila. Navade se prenašajo iz roda v rod, 
hiter tempo  in sodobno življenje pa sta včasih 
vzrok, da nekatere posebnosti praznovanj izgi-
njajo in tonejo v pozabo. Učenci bodo v okviru 
kulturno-tehniškega dne spoznavali navade iz 
preteklosti in jih primerjali s praznovanji da-
nes. Vsak razred bo pripravil plakat z razsta-
vo, ki jo bomo otvorili s kulturnim programom. 

       V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 
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marija Gradec

1. oktober

Graščina Marija Gradec, Marija Gradec 34

 STIK Laško, Konservatorsko 
restavratorski atelje Šentjošt, OŠ 
Primoža Trubarja Laško
marina@stik-lasko.si, www.stik-lasko.si

10.00–15.00

SPOROČILA mARIJAGRAŠKIh 
GRISAILLOV, DELAVNIcA

Na privlačnem gričku nad sotočjem Lahomni-
ce in Savinje stoji majhna, a pravljično lepa 
Marijina cerkev. Ta edinstveni sakralni kulturni 
spomenik letos praznuje 510-letnico pričetka 
gradnje, v naslednjem letu pa bo minilo 490 
let od poslikav notranjščine in posvetitve. Cer-
kev Karmelske Matere božje na Marija Gradcu 
predstavlja z vsemi vsebinskimi in dekorativ-
nimi sestavinami izjemen dosežek v stenskem 
slikarstvu zgodnjega 16. stoletja na Sloven-
skem. Udeleženci delavnice se bodo poizkusili 
v izdelavi freske – poslikave na svež apneni 
omet. Enkratni grisailli iz prezbiterijskega 
sklepa jim bodo odkrivali, kako pomembno 
duhovno središče je bilo nekoč Laško ter kako 
razgledano in izobraženo je bilo njegovo me-
ščanstvo.  

  
     OŠ3 

Planina pri Sevnici

28. september–2. oktobra

Stara šola, Planina 12

 September društvo za promocijo naravne 
in kulturne dediščine 
sasa.krofl@gmail.com

9.00, 11.00 in 13.00

OTROcI SPOzNAVAmO PRAzNIČNO 
LETO SLOVENcEV, DELAVNIcE

Na delavnicah bomo pod geslom »Ko preteklo 
postane sedanje, in sedanje postaja priho-
dnje« otrokom v obliki družabne igre predsta-
vili temeljno delo etnologa akademika dr. Nika 
Kureta Praznično leto Slovencev. Otroci bodo 
s pomočjo kolesa, ki simbolizira življenjski 
krog, leto in menjavo letnih časov, ter s po-
močjo slikovnih in tekstovnih tablic spoznavali 
tako snovno kot nesnovno kulturno dediščino, 
šege in navade, praznične jedi, obredne pred-
mete, pregovore, pesmi, voščila … Odkrivali 
bodo, kakšna so bila praznovanja v preteklosti, 
zakaj so se do današnjega časa spremenila in 
kaj se je spremenilo. Otroci bodo na zabaven 
način, med igro spoznavali dediščino in pove-
zovali preteklo s sedanjim.

 V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Podsreda

26. september

Grad Podsreda, Podsreda 103

 Slovenska nacionalna komisija za 
UNESCO
gasper.hrastelj@gov.si

9.30–21.00

OSREDNJA PRIREDITEV OB 70. 
OBLETNIcI UNEScA

UNESCO je bil ustanovljen leta 1945 z na-
menom razvoja »intelektualne in moralne so-
lidarnosti človeštva« kot sredstva za gradnjo 
trajnostnega miru. Njegovo pionirsko delo je 
pomagalo spremeniti način razumevanja med 
ljudmi in razumevanje planeta, na katerem ži-
vimo. UNESCO je danes trdno prepričan, da 
je v tem času ogromnih družbenih sprememb 
in odpiranja mej treba vlagati v »sredstva«, 
ki so obnovljiva: izobrazbo, kulturno raznoli-
kost, znanstveno raziskovanje – in neomejeno 
energijo človeška genialnosti; vse našteto bo 
omogočalo in poganjalo razvoj, ki je bistven za 
pravično in trajnostno prihodnost. 

Podsreda

2. oktober

Grad Podsreda, Podsreda 103 

 Kozjanski park in Osnovna šola Bistrica 
ob Sotli natasa.ferlinc@kp.gov.si, 
www.kozjanski-park.si/

8.30–12.30

ROJSTNODNEVNO DOGAJANJE NA 
GRADU PODSREDA

Letos prenovljeni grad Podsreda spada med 
najpomembnejše objekte arhitekture na Slo-
venskem, saj je njegovo srednjeveško jedro 
ostalo skoraj neokrnjeno. Grad Podsreda 
obiskovalcem ponuja številne možnosti doži-
vljanja kulturne dediščine. Z bogato zgodovino 
je zanimiv tudi za najmlajše obiskovalce, zato 
bomo v okviru DEKD že drugo leto zapored s 
posebnim programom gostili učence 5. razre-
da OŠ Bistrica ob Sotli. Predstavili jim bomo 
praznovanje rojstnega dne »po grajsko«. Spo-
znali bodo grajske igre, glasbo, prehrano, ka-
ligrafijo in zelišča ter praznovali grajski rojstni 
dan.

 OŠ2 
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Polzela

7. oktober

Osnovna šola Polzela, Šolska ulica 3

 Osnovna šola Polzela
majda.pur@gmail.com 

15.00–17.30

IGRAJmO SE KOT VČASIh

V šolskem letu 2015/16 bomo na naši šoli 
raziskovali kulturno dediščino našega kraja. 
Začetek raziskovanja bo skupno druženje 
otrok, staršev, starih staršev in učiteljev. Sku-
paj se bomo podali na pot odkrivanja pomemb-
nih kulturnih objektov in zaključili  druženje v 
parku Šenek, kjer se bomo skupaj spomnili 
iger naših prednikov ter se v njih tudi preiz-
kusili.

    OŠ1 
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Polzela

1. oktober, 18.00

Grad Komenda, Grajski trg 1

 Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela,
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
zkts-polzela@polzela.si, 03 703 32 28

SLAVNOSTNA AKADEmIJA OB 
OBČINSKEm PRAzNIKU

19. oktober, 19.00

KAKO SO VČASIh ŽIVELI NA OBmOČJU 
OBČINE POLzELA, PRIREDITEV

Raziskovali bomo vsa področja človekovega 
življenja, predvsem pa bo poudarek na sta-
rih šegah, navadah, tradiciji, šolstvu, kulturi, 
športu, obrti, gospodarstvu ... Spomine bomo 
strnili v zgodbe, dodali še slikovno gradi-
vo in pripravili razstavo, ki bo na ogled do 
2.11.2015 v avli gradu Komenda. Gradivo 
bomo predstavili v brošuri, ki bo objavljena na 
portalu Kamra. Na tej prireditvi bomo  pred-
stavili tudi knjigo Občina Polzela skozi čas.

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Radeče

28. september

Magolnik

 Kulturno turistični rekreacijski center 
Radeče, OŠ Marjana Nemca Radeče
polona.skruba@gmail.com

10.00–12.00

OD zRNA DO ŠTRUČKE

V sklopu praznovanja svetovnega dneva tu-
rizma bomo organizirali različne delavnice in 
kulturni program na eno izmed tem letošnjega 
tedna kulturne dediščine. Prikazali bomo de-
lovno šego – zaključek žetve.

   
      V / OŠ1 

Slovenske Konjice

21.–24. september

Gimnazija Slovenske Konjice 
Tattenbachova 2 a 

 Gimnazija Slovenske Konjice, Literarno 
društvo Gnezdo, Slovenske Konjice, KUD 
Galiarda Celje
aleksandra.boldin@guest.arnes.si

8.00–11.00

SREDNJEVEŠKA GLASBA, OBLAČILA IN 
PLESI

Dijaki Gimnazije Slovenske Konjice in drugi 
obiskovalci bodo v glasbeni, plesni in zgo-
dovinski delavnici spoznavali srednjeveško 
družbo. 

   OŠ3 / SŠ
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Slovenske Konjice

22. september

Gimnazija Slovenske Konjice 
Tattenbachova 2 a in staro trško jedro 
Slovenske Konjice

 Gimnazija Slovenske Konjice in Erik 
Vodenik, študent arhitekture
aleksandra.boldin@guest.arnes.si

7.00–13.00

KONJIcE – 870 LET

Dijaki Gimnazije Slovenske Konjice in drugi 
udeleženci bodo v zgodovinsko-arhitekturni 
delavnici spoznavali kulturno dediščino sta-
rega trškega jedra v Slovenskih Konjicah. 
Delavnice bodo obsegale kratek teoretični del 
kot pripravo na delo na terenu (osrednji del) 
ter analizo in predstavitev terenskega dela. 
Delavnica je namenjena jubileju ob 870-letnici 
prve omembe Konjic v pisnih virih.

   OŠ3 / SŠ
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Solčava

26. september

Turistična kmetija Rogar, Podolševa 24

 Socialna akademija
natasa2.rebernik@gmail.com, 
041 895 567, socialna-akademija.si

10.00–14.00

POTOČKA zIJALKA – ALI ODKRITE 
KOŠČENE PIŠČALI GOVORIJO O 
ŠAmANIzmU, RITUALIh IN DRUGIh 
zGODNJIh OBLIKAh PRAzNOVANJ?

Ste radovedni? Vas navdušuje skrivnostnost 
preteklosti? Imate radi hribe? Če ste odgo-
vorili pritrdilno, vas toplo vabimo na veččutno 
vodenje v Potočko zijalko. Izhodiščna točka bo 
na domačiji Rogar, od koder se bomo uro in 
pol vzpenjali do jame Potočka zijalka. Sledil bo 
ogled jame. Opazovali bomo okolje ter si po-
skušali predstavljati, kako je bilo tam v času le-
dene dobe. Postopoma bomo pričeli odstirati 
uganko o paleolitskih piščalih, odkritih v jami, 
primerjali bomo starodobne rituale s tistimi, ki 
jih še danes po svetu gojijo različna starosel-
ska ljudstva, ter se spraševali o šamanizmu 
in o tem, ali nam piščali še govorijo. Pogoji za 
udeležbo so osnovna kondicijska pripravlje-
nost ter primerna pohodna obutev in obleka. 
Obvezna prijava 2 dneva pred dogodkom. Če 
bo vreme slabo, bo dogodek predvidoma pre-
stavljen na 3. oktober.

    

Slovenske Konjice/
Špitalič pri Slovenskih 
Konjicah

27. september

Žička kartuzija, Špitalič pri Slovenskih 
Konjicah 9

 TIC Slovenske Konjice in TIC Žička 
kartuzija
tic.konjice@siol.net, tic.konjice.si

10.00, 12.00, 14.00 in 16.00 vodeni ogledi

SVETOVNI DAN TURIzmA ODPIRA 
VRATA V ŽIČKO KARTUzIJO

Žička kartuzija v letu 2015 praznuje 850. 
rojstni dan. Je spomenik evropskega pomena 
tako po nastanku kot po funkciji. Ustanovljena 
je bila v 12. stoletju kot devetnajsta kartuzija 
po vrsti in prva zunaj matičnih dežel Francije 
in Italije, prva v Srednji Evropi in prva od štirih 
na Slovenskem. V 14. stoletju se je samostan 
ponašal s knjižnico, ki je štela več kot 2.000 
knjig in je bila manjša le od vatikanske. V 
njej so skoraj štiri stoletja nastajali znameniti 
srednjeveški rokopisi. Kartuzijanom so dajali 
poseben status tudi naravno zdravilstvo, le-
karništvo in vinogradništvo, ti menihi pa so 
se ukvarjali tudi z mlinarstvom, opekarstvom, 
steklarstvom in podobnimi rokodelskimi deli, 
ki so omogočala preživetje skupnosti. Redov-
no življenje v tej dolini je zamrlo, ko je kartuzijo 
z dekretom leta 1782 ukinil cesar Jožef II. 
Območje Žičke kartuzije je bilo na milost in ne-
milost prepuščeno toku časa. Intenzivna razi-
skovalna in obnovitvena dela potekajo zadnjih 
30 let. Današnjemu človeku kartuzija pomeni 
oazo miru in hkrati ponuja številne vsebine, 
povezane z meniško tradicijo: zeliščne vrtove 
z zeliščno prodajalno, peninsko klet, lončarski 
atelje, dve stalni razstavi ter najstarejšo gostil-
no na Slovenskem.

        OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Stopnik

26. september

Cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku

 Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko, Župnija Vransko
zkts.vransko@gmail.com, 
zkts-vransko.si

20.00

VRANSKI POLETNI VEČERI 2015 – 
OŽIVImO KULTURNO DEDIŠČINO, 
KONcERT KLARINETISTA DUŠANA 
SODJE IN GODALNEGA KVARTETA m.ARS

Koncerti klasične glasbe, s katerimi na Vran-
skem oživljamo kulturno dediščino, bodo 
tudi letos v štirih podružničnih cerkvah in v 
Schwentnerjevi hiši. Klarinetist Dušan Sodja 
in Godalni kvartet M.ARS se bodo predstavil v 
podružnični cerkvi v Stopniku.

 OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Šentjur 

28. september–1. oktober

Ipavčev kulturni center 

 Skrinja, kulturno umetniško društvo in 
Mladinska folklorna skupina LINTVAR
tanja.gobec@gmail.com

18.00

LIKOF

Dogodka se bomo lotili večplastno, saj želi-
mo obiskovalcem približati zaključek spravila 
poljščin v tem času nekoč in danes, torej bolj 
slovesno. Od ponedeljka do četrtka bomo po 
šolah izvajali delavnice z mladimi in otroki, 
dogajanje pa bomo zaključili s prireditvijo, na 
kateri bodo udeleženci prikazali, kako danes 
vidijo to delo (pogostitev, petje, ples, glasba). 
Na delavnicah jim bomo predstavili delo, kot 
so ga  nekoč izvajali ročno, ter veselje ob sreč-
nem spravilu pridelkov. Likof bomo prikazali z 
MFS Lintvar in njihovimi godci ter seveda vse 
obarvali medgeneracijsko.

          V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Šentjur 

1. oktober

Knjižnica Šentjur, Mestni trg 5 b

 Knjižnica Šentjur 
tatjana.oset@sen.sik.si

19.00

cVETJE – SOPOTNIK PRAzNOVANJ OD 
NEKDAJ DO DANES, PREDAVANJE

Na predavanju Nade Vreže, univ. dipl. inž. agr.  
in avtorica knjige Čar vrta, se bomo ob besedi 
in sliki sprehodili po bogati zakladnici kultur-
ne dediščine raznovrstnih praznovanj, katerih 
nepogrešljiva spremljevalka je že od nekdaj je 
tudi pisana paleta cvetja.

             OŠ3 / SŠ

Šoštanj

Muzej usnjarstva na Slovenskem, 
Primorska 6 h

 Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na 
Slovenskem, hozjanjernej@gmail.com, 
miran.aplinc@guest.arnes.si
www.muzej-usnjarstva.si

24. september 18.00

KLEPET POD PUSTIm GRADOm

Vabimo vas na pogovor na temo konca druge 
svetovne vojne na območju Šaleške doline. 

            SŠ

28. september, 9.00–18.00

USNJARSTVO NA SLOVENSKEm, 
SImPOzIJ

V Muzeju usnjarstva na Slovenskem v Šošta-
nju bo četrti enodnevni znanstveni simpozij 
o kulturni dediščini s področja usnjarstva na 
Slovenskem. Na simpoziju bo predstavljenih 
več referatov priznanih strokovnjakov, poskr-
bljeno pa bo tudi za spremljevalni program.

    OŠ3 / SŠ

Šoštanj

26.–28. september, 1–4. oktober

Dvorec Gutenbuchel, Ravne pri Šoštanju 18 a 

 Mateja Kumer in Občina Šoštanj
041 736 268, 
dvorec.gutenbuchel@gmail.com

16.00 / 17.00

DVOREc GUTENBUchEL – V VIDNEm 
ČASTITI NEVIDNO, VODENI OGLED

Dvorec Gutenbuchel, ki je skrbno varovan v 
objemu čudovitega baročnega parka, je bil ve-
dno zaprt za javnost. Prvotno je bil dom znanih 
šoštanjskih industrialcev – družine Vošnjak, 
kasneje pa je spadal pod okrilje Psihiatrične 
bolnišnice Vojnik. V Tednu evropske kulturne 
dediščine bodo obiskovalci dobili edinstveno 
priložnost, da si bodo lahko ogledali notranjost 
dvorca in podoživeli življenje v njem. Ob odpr-
tju vrat dvorca se bodo zvrstili tudi drugi do-
godki: okrogla miza na temo lokalne kulturne 
dediščine in reševanja degradiranih območij, 
fotografska razstava, jutranja telovadba v par-
ku, pedagoški programi itd.

     V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Šoštanj

22. september

Vila Mayer, Kajuhova cesta 10

 Vila Mayer, objekt Občine Šoštanj, 
Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo
vila.mayer@sostanj.si

18.00

70-LETNIcA zBIRATELJSTVA zVONETA 
A. ČEBULA, ODPRTJE RAzSTAVE

Sedemdesetletnica zbirateljstva Zvoneta A. 
Čebula bo zaznamovana z majhno razstavo o 
cerkvi sv. Mihaela v Družmirju, ki je bila zaradi 
premogovništva pred štiridesetimi leti poruše-
na. Pred tem ni bila strokovno dokumentirana,   
niti niso bili med rušenjem ohranjeni arhitek-
turno povedni deli stavbe. Lokalni zbiratelji, 
med njimi Zvone A. Čebul, so rešili nekaj 
materialnih ostankov stavbe in ob tem zbirali 
spomine na potopljeno vas Družmirje. 

1. oktober, 18.00

POGOVOR z zVONETOm A. ČEBULOm

Zvone A. Čebul je od leta 2011 častni član Ob-
čine Šoštanj in od leta 2012 častni član Šale-
škega muzejskega in zgodovinskega društva. 
Pogovor z zbirateljem bo vodil Miran Aplinc.

OŠ3 / SŠ

Šoštanj

29. september–2. oktober

Vila Mayer, Kajuhova cesta 10, Šoštanj

 Vila Mayer, objekt Občine Šoštanj, Vrtec 
Šoštanj
vila.mayer@sostanj.si

9.00–11.00

NEKOČ JE STAL mAČJI GRAD – POVEDKE 
Iz zAhODNEGA DELA ŠALEŠKE DOLINE

Sedemkrat sto let nazaj se je skozi senčnato 
globel vil bister potok. Nad njim se je dvigala 
visoka strma skala. Vrh skale je stal grad Ka-
cenštajn, mačji grad ... – Kaj se je tam dogajalo 
ter še mnogo več bomo izvedeli ob pripove-
dovanju zgodb, ki so se ohranile v lokalnem 
ljudskem izročilu in so del naše žive kulturne 
dediščine.  Ob tej priložnosti gostimo razstavo 
umetnij otrok iz Vrtca Šoštanj, ki so nastale 
v okviru projekta Kulturna dediščina našega 
kraja. 

V / OŠ1 

Šoštanj

29. september

Vila Mayer, Kajuhova cesta 10

 Vila Mayer, objekt Občine Šoštanj, 
Medgeneracijsko središče Šoštanj
vila.mayer@sostanj.si

9.00–11.00

zELENO zA VSE ČASE, VODENI OGLED

Vabimo vas na vodeni ogled po hortikulturni 
zbirki vrtnarskega mojstra Alojza Kojca, ki je 
od leta 1928 deloval v Šoštanju. Letos mineva 
70 let od njegove smrti.  V okviru stalne posta-
vitve v vili Mayer razstavljamo bogato Kojčevo 
vrtnarsko zapuščino: več kot sto strokovnih 
knjig, zbirko njegovega osebnega vrtnarskega 
orodja ter merilno orodje in druge pripomočke 
za raziskovanje – vse, kar je Kojc kot vrtnar 
uporabljal pri svojem delu.

Šoštanj

29. september

Vila Mayer, Kajuhova cesta 10

 Vila Mayer, objekt Občine Šoštanj, 
vila.mayer@sostanj.si

13.00–15.00

zELENO zA VSE ČASE, USTVARJALNIcA

V okviru hortikulturne zbirke vrtnarskega moj-
stra Alojza Kojca bomo spoznali delo vrtnar-
ja Kojca v prvi polovici 20. stoletja. Spoznali 
bomo njegovo orodje in druge pripomočke ter 
poskušali ugotoviti, kaj od tega uporabljamo in 
znamo uporabljati še danes. Ogledali si bomo 
del vrta vile Mayer, ki je zaščiten kot spome-
nik lokalnega pomen. V okviru ustvarjalne de-
lavnice bomo v eni od likovnih tehnik izdelali 
podobo vrtnarskega orodja, ki nas je najbolj 
pritegnilo.
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Šoštanj

30. september

Vila Mayer, Kajuhova cesta 10

 Vila Mayer, objekt Občine Šoštanj, 
vila.mayer@sostanj.si

10.00–17.00
17.00

DAN ODPRTIh VRAT VILE mAyER OB 
PRAzNIKU OBČINE ŠOŠTANJ 
VODEN OGLED

Vila Mayer bo ob prazniku Občine Šoštanj od-
prla vrata. Ogledali si boste lahko stalno zbirko 
kiparja Ivana Napotnika, zasebno domoznan-
sko zbirko Zvoneta A. Čebula, hortikulturno 
zbirko vrtnarskega mojstra Alojza Kojca, izbor 
likovnih del iz zbirke Napotnikove galerije, 
sobo družine Mayer in Mayerjev salon. 

        

Šoštanj

1. oktober

Vila Mayer, Kajuhova cesta 10

 Vila Mayer, objekt Občine Šoštanj, 
Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha 
Šoštanj, Muzej Velenje - Muzej usnjarstva 
na Slovenskem, vila.mayer@sostanj.si

9.00–12.00

SPOzNAJmO KULTURNO DEDIŠČINO 
ŠOŠTANJA, KULTURNI DAN

Šoštanj je mesto od leta 1911. Nekdaj je bil 
upravno in gospodarsko središče Šaleške 
doline. Njegovo bogato kulturno dediščino 
bodo učenci 9. razreda OŠ Karla Destovnika 
- Kajuha Šoštanj spoznavali ob projekciji sta-
rejšega filmskega gradiva v Muzeju usnjarstva 
na Slovenskem, pri ogledu stavbne dediščine 
mesta in ob pripovedovanju lokalnih povedk v 
Vili Mayer.

 OŠ3 

Topolšica 

28. september

Lončarski center Bahor, Topolšica 96

 Lončarski center Bahor zavod za razvoj 
in promocijo lončarstva, Poetovio LXIX 
- Društvo za rimsko zgodovino in kulturo 
Ptuj
041 331 641, 03 897 60 01, 
loncarskicentertopolsica@siol.com

9.00–12.00

PETKRAT POLNA SKLEDA – UmETNOST 
DELA NA LONČARSKEm VRETENU

Številna tradicionalna dela so se začela in 
končala na slovesen način z obrednimi dejanji 
in so bila povezana tudi s hrano. Izbranih pet 
jedi (bobi, nudlni, krapi, žganki in ripični zos) 
simbolizira pet pomembnih kmečkih opravil 
in pet družabnih dogodkov, povezanih z njimi 
(gnojvoža, steljeraja, žetev, košnja in mlačev). 
Jedem je skupno to, da so jih gospodinje po-
stregle v skledi. Serviranje jedi v eni skledi je 
bilo za družino in takratno družbo ne samo 
slog prehranjevanja, ampak predvsem simbol 
povezovanja in druženja, ki ga v sodobni druž-
bi pogosto zanemarjamo. Na dogodku bomo 
prikazali film Naš Ruda. Nato bo lončar pri-
kazal izdelavo tradicionalne sklede na lončar-
skem vretenu in predstavil postopek izdelova-
nja lončarskih izdelkov. Sledila bo delavnica 
izdelovanja sklede na lončarskem vretenu ali 
pa njenega okraševanja. Udeleženci bodo brali 
koroške recepte v fonetičnem zapisu. Prijave 
so obvezne.

OŠ2 / OŠ3 

Topolšica 

29. september–1. oktober

Lončarski center Bahor, Topolšica 96

 Lončarski center Bahor zavod za razvoj in 
promocijo lončarstva 041 331 641, 03 
897 60 01, loncarskicentertopolsica@
siol.com

9.00–12.00

SATURNALIJE – ČAS PRAzNIKOV IN 
VESELJAČENJA

December je bil po rimskem koledarju čas 
praznikov in veseljačenja. Med njimi je bil 15. 
december praznik saturnalije, ki se je pozneje 
razširil v sedemdnevno praznovanje. Ljudje 
so se udeležili javne pojedine in si izmenjali 
tradicionalna darila. V tem času so imeli su-
žnji začasno svobodo in so se gostili skupaj z 
gospodarji, ti so jim včasih celo stregli. Šole in 
sodišča so bili zaprti. Praznovanje je pomenilo 
začasen izstop iz resničnega življenja. Lončeni 
izdelki, predvsem posode in oljenke, so bili v 
rimskem času pomemben umetniški medij, ki 
ga arheologi in etnologi še danes uporabljajo 
za proučevanje navad in tehnologij tistega 
časa. Udeležence dogodka bomo preoblekli 
v rimske meščane in obrtnike ter jih popeljali 
po priložnostni razstavi Lončarska vretena od 
antike do danes. Vretena bodo učenci lahko 
tudi preizkusili. Sledila bo delavnica, na kateri 
bo mentor z uporabo rekonstruiranega kalupa 
natančno prikazal postopek izdelave rimske 
oljenke, najdene na območju nekdanjega Co-
latia. Vsak udeleženec bo izdelal svojo odprto 
oljenko. Prijave so obvezne.

OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Velenje

3. oktober

Grilova domačija, Lipje pri Velenju 29

 Muzej Velenje 
03 898 26 30, info@muzej-velenje.si, 
www.muzej-velenje.si

10.00–17.00

TRGATEV NA GRILOVI DOmAČIJI

Grilova domačija je v eko muzej preurejena 
stara viničarija na nekdaj vinorodnem obmo-
čju Lipja pri Velenju. Danes jo Muzeju Velenje 
pomagajo oživljati tudi člani različnih društev 
in ustanov, ki skrbijo, da lahko obiskovalci 
eko muzeja na različne načine spoznavajo in 
»občutijo« preteklost. Na prireditvi, ki so jo 
poimenovali Trgatev na Grilovi domačiji, bodo 
organizatorji obiskovalcem predstavili jesen-
ska opravila in običaje, ki sodijo v cikel letnih 
praznovanj, pobrali grozdje in stisnili sok.

            

Vransko

29. september

Osnovna šola Vransko-Tabor, Vransko 23, 
Podružnična šola Tabor, Tabor 21, 
Schwentnerjeva hiša, Vransko 25

 Osnovna šola Vransko-Tabor ZKTŠ 
Vransko
os.vransko@guest.arnes.si, 
www.os-vransko.si

8.00–14.00

PRAzNUJEmO 150-OBLETNIcO 
ROJSTVA SLOVENSKEGA zALOŽNIKA 
LAVOSLAVA SchWENTNERJA, KULTURNI 
DAN

Lavoslav Schwentner, naš rojak, je bil zalo-
žnik, mecen, kulturni delavec in človek z izo-
strenim čutom za umetnost. Na kulturni dan 
bodo učenci spoznavali njegova dela in čas, v 
katerem je živel. Tematska razstava bo pove-
zana z deli, ki jih je Schwentner založil, in bo 
v decembru potekala v  Schwentnerjevi hiši. 
Ob otvoritvi razstave bodo učenci oblikovali 
kulturni program.

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Vransko

2. oktober

Schwentnerjeva hiša, Vransko 25 

 Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko, Društvo upokojencev Vransko, 
Društvo univerza za tretje življenjsko 
obdobje Vransko, Vrtec Vransko  
03 703 12 10, 041 919 829, 
zkts.vransko@gmail.com, 
zkts-vransko.si

8.00–12.00

PRAVLJIČNO DOPOLDNE V 
SchWENTNERJEVI hIŠI – PRAzNUJEmO 
150-LETNIcO ROJSTVA LAVOSLAVA 
SchWENTNERJA  

Letos mineva 150 let od rojstva našega roja-
ka, slovenskega založnika Lavoslava Schwen-
tnerja. Ker je tema DEKD praznovanje, bomo 
oba dogodka združili in popestrili dogajanje v 
kraju od oktobra do konca decembra. Uvod v 
dogajanje bo, ko bodo otroci Vrtca Vransko 
in drugi prisluhnili nekaterim pravljicam, ki jih 
je založil L. Schwentner, znan tudi po uvedbi 
ilustriranih naslovnic, ki so pritegovale pogle-
de na njegovo izložbo. Dogodek bo namenjen 
medgeneracijskemu povezovanju, saj bodo 
pravljice pripovedovali člani Društva upoko-
jencev Vransko, Društva univerza za tretje 
življenjsko obdobje Vransko in drugi krajani. 

            V 

Žalec

17. september

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec, 
Cesta Žalskega tabora 2

 Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec 
zkst.kultura@siol.net, www.ekomuzej-
hmelj.si/si

19.00

FRAN ROBLEK – mOŽ, KI JE 
SOOBLIKOVAL SAVINJSKO DOLINO, 
ODPRTJE RAzSTAVE

Slovenec Fran Roblek, hmeljar, gospodarstve-
nik, politik, planinec in še kaj, je imel velik vpliv 
na razvoj Žalca in Spodnje Savinjske doline. 
Letos mineva 150 let od njegovega rojstva. 
V Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Žalec 
bo na ogled razstava, ki bo prikazovala vsa 
njegova področja delovanja. Razstava bo na 
ogled do 31. decembra.
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Žalec

24. september–5. oktober 2015

Savinova hiša, Šlandrov trg 25

 Filatelistično društvo Žalec ZKŠT Žalec, 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
veni.ferant@gmail.com

19.00 

150 LET POŠTE ŽALEc, ODPRTJE 
RAzSTAVE

V 19. stoletju so s številom poštnih pošiljk za-
čele nastajati tudi nove pošte. V večjih krajih 
so delovale državne (erarne) pošte, v manjših 
pa neerarne, ki jih je država dajala v zakup. 
Ena takih je v Žalcu pričela delovati 16. marca 
1865. V septembru bo v Savinovi hiši razsta-
va, ki bo prikazovala razvoj pošte Žalec. Na 
otvoritvi razstave bo tudi srečanje upokojenih 
poštnih delavcev. 

        V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Žalec

25. september

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 
Aškerčeva 9 a

 Medobčinska splošna knjižnica Žalec
karmen@zal.sik.si, www.zal.sik.si

19.00

O VINSKIh SVETNIKIh

Spodnja Svinjska dolina se že dolgo sreču-
je z vinogradništvom. Predavanje dr. Vita 
Hazlerja "O vinskih svetnikih", ki nedvomno 
bogatijo vsakdanji in praznični letni cikel vi-
nogradnikov, pivcev vina in vseh drugih uži-
vačev življenja, bo osvetlilo še eno dejavnost 
Spodnjesavinjčanov. Gre za pripoved o osmih  
vinskih svetnikih od sedemintridesetih, ki že 
več stoletij zaznamujejo vinogradniško kultu-
ro Slovenije, Evrope in seveda tudi Spodnje 
Savinjske doline. Pred njimi so te naloge opra-
vljala številna druga poganska božanstva, ki 
pa se tu in tam še vedno trdoživo oprijemajo 
starodavnih pravd. 

           

Žalec / Šempeter

1.–2. oktober

Vrtci občine Žalec, Enota Žalec, Aškerčeva 7, 
Žalec, Enota Šempeter, Starovaška ulica 17, 
Šempeter v Savinjski dolini

 Vrtci občine Žalec 
elizabeta.kos@guest.arnes.si

9.30–11.30

POJDEm NA ŠTAJERSKO GLEDAT, 
KAJ DELAJO

V enoti Žalec I bomo ob različnih aktivnostih 
spoznavali življenjske šege in navade ob poro-
ki. Starše in stare starše bomo spodbudili, da 
bodo prinesli v vrtec svoje poročne fotografije, 
ugotavljali bomo oblačilni videz ženina in neve-
ste ter svatov nekoč in danes. Poslušali bomo 
glasbo, ki se je na porokah izvajala nekoč, in 
ob njej plesali,; pri tem bomo spoznavali slo-
vensko glasbeno izročilo in instrumente. Spo-
znavanje praznične poročne kulinarike bomo 
nadgradili s peko čisto prave orehove potice. 
Zanimiva bo primerjava poročnih daril nekoč 
in danes in še in še ...   V enoti Šempeter bomo 
spoznavali delovne šege in navade, ki so se na 
podeželju v Spodnji Savinjski dolini izvajale v 
jesenskem času. V vrtcu bomo ličkali koruzo. 
Poleg otrok bodo pri delu pomagali gospodar 
kmetovalec, starši, stari starši otrok in zunanji 
sodelavci. Ob ličkanju bomo poslušali in pre-
pevali ljudske pesmi. Povabili bomo ljudske 
pevke, lotili se bomo izdelave ljudskih instru-
mentov, nanje igrali in jih razstavili za ogled 
obiskovalcem vrtca. Naučili se bomo ljudski 
ples in pripravili koruzne žgance, zabeljene z 
domačimi ocvirki.

         V / OŠ1 / OŠ2
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Bizeljsko

1. oktober

Večnamenski dom, Kumrovška cesta 5

 Turistično društvo Bizeljsko
vesna.zakonjsek@gmail.com 

8.00–14.00: kolonija 
18.00–20.00: razstava

PRAzNOVANJA, POSVEČENA VINU NA 
BIzELJSKEm

Praznovanja so na Bizeljskem tesno poveza-
na z vinom in vinogradništvom. Ljudje častijo 
svojo vinorodno krajino zgodaj spomladi, ko 
opravljajo prva dela, in jeseni, ko spravljajo 
svoje pridelke v vinske kleti. Takrat vsa po-
krajina vzneseno diha, saj je pri njih praznik. 
Turistično društvo Bizeljsko  bo v sodelovanju 
s Kozjanskim parkom organiziralo že tradicio-
nalno likovno kolonijo oziroma srečanje likov-
nih ustvarjalcev, ki bodo tokrat ustvarjali na 
temo vino in vinogradi.

    OŠ2 

Bizeljsko

1. oktober

Vrtec pri Osnovni šoli Bizeljsko, Bizeljska 
cesta 78

 Vrtec pri Osnovni šoli Bizeljsko
majavrtec16@gmail.com

16.00–19.00

OD ČRIČKA DO PTIČKA SE VSAK VESELI

Vrtčevski otroci bodo raziskali šege ob trgatvi, 
praznovanju zelenega Jurija ter šege in nava-
de ob gregorjevem. Spoznali bodo slovenske 
pregovore in reke, ljudske pesmi, plese ter 
jedi, ki so se pripravljale ob praznovanjih. Na 
dan predstavitve bomo izvedli delavnice za 
predšolske in osnovnošolske otroke ter njiho-
ve starše.

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Brestanica

1. oktober

Grad Rajhenburg, Cesta izgnancev 3 

 Zavod RS za šolstvo 
vladimir.pirc@zrss.si

9.00–17.00

KAKO S KULTURO IzBOLJŠAmO 
OTROKOV IN mLADOSTNIKOV VSAKDAN, 
POSVET 

Celodnevni posvet je namenjen strokovnim 
delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov, 
kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti, zlasti 
tistim, ki si prizadevajo za izboljšanje dosto-
pnosti in kakovosti kulturno-umetnostne vzgo-
je. Namen posveta je spodbujanje načrtnejše-
ga sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi 
zavodi, kulturnimi ustanovami in lokalnimi sku-
pnosti pri zagotavljanju kakovostnega vsakda-
na otrok in mladostnikov. Ob prikazu primerov 
dobrih praks partnerskega povezovanja bomo 
skupaj preučili, kako bi lahko izboljšali kako-
vost kulturno-umetnostne vzgoje in razmere 
za njeno izvajanje ter povečali dostopnost z 
različnih vidikov: vsebinskega, geografskega 
in finančnega. Spoznali bomo tudi, kako nam 
lahko pri načrtovanju kakovostnih kulturno-
-vzgojnih dejavnosti pomaga e-Katalog po-
nudbe kulturno-umetnostne vzgoje za šolsko 
leto 2015/16, dostopen na spletni strani 
www.katalog.kulturnibazar.si, ter kakšne so 
prednosti imenovanja koordinatorjev kulturno-
-umetnostne vzgoje. 

   

Brežice

10. september–4. oktober 

Galerija Posavskega muzeja Brežice, Cesta 
prvih borcev 1

 Posavski muzej Brežice
vodnik@pmb.si, pedagog@pmb.si

18.00

zLATE ROKE IN SRcE: POSAVSKE 
ROČNODELKE, ODPRTJE RAzSTAVE

Udeleženke ročnodelskih delavnic pri Po-
krajinski zvezi društev upokojencev Posavja 
so na delavnicah pridno ustvarjale. Na ogled 
bodo izvirna ročnodelska dela, vezeni in kvač-
kani izdelki. 
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Brežice

12.–19. oktober 

Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1

 Vrtec Mavrica Brežice 
kostrevc.natasa@gmail.com, 
gordana234@gmail.com, Posavski muzej 
Brežice

torek–sobota 10.00–18.00, nedelje in 
prazniki 14.00–18.00

PRAzNOVANJE OB SPRAVILU 
JESENSKIh PRIDELKOV, RAzSTAVA

Med 26. septemberom in 10. oktobrom bodo  
vrtčevski otroci sodelovali na trgatvi in zbirali 
stare predmete, povezane s trgatvijo. Spoznali 
bodo kulinariko na trgatvi ter igre in pesmi, ki 
so jih peli na trgatvah. Sledilo bo ustvarjanje 
otrok na temo trgatve. 
V sodelovanju s Posavskim muzejem v Breži-
cah bo razstava starih predmetov, povezanih s 
trgatvijo, ki jih bodo prinesli otroci, in otroških 
izdelkov, nastalih v dneh, ko se bodo posvečali 
izbrani temi. 

     V 

Brežice

30. september 

Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1

 Posavski muzej Brežice
vodnik@pmb.si, pedagog@pmb.si

18.00

PRAzNIČNA USTVARJALNIcA

Obiskovalci in udeleženci delavnice različnih 
starosti se bodo pod budnimi očmi ročnodelk 
lahko poučili o vezenju, kvačkanju, pletenju, iz-
delavi papirnatih rož in drugega prazničnega 
okrasja ter se preizkusili v teh delih. 
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Brežice

3. oktober 

Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1

 Posavski muzej Brežice
vodnik@pmb.si, pedagog@pmb.si

9.00–13.00

SEJEm ROKODELSKIh zNANJ

Sejem rokodelskih znanj bo že peti zapored. 
Namenjen je predstavitvi starodobnih ro-
kodelskih znanj, ki so se pri nas ohranila do 
današnjih dni, in tudi tistih, ki so se iz njih nad-
gradila, izmenjavi rokodelskih znanj, prodaji 
izdelkov, promociji rokodelstva in rokodelcev. 
Sodelovalo bo predvidoma trideset rokodel-
cev.

 
          

Kostanjevica na Krki

27. september

Dvorišče Lamutovega likovnega salona

 Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci 
Kostanjevica na Krki
marjana.krhin@kostanjevica.si

15.00

PA zAPOJmO ENO PRAzNIČNO

Romanje skozi življenje posameznika, družin, 
našega starodavnega mesta, vaških okolij in 
različnih društev zaznamujejo posebni dogod-
ki, verski in tradicionalni prazniki, pomembne 
obletnice in s tem povezani običaji ter lokalna 
romanja. V tednu prireditev pod skupnim na-
slovom Romanja skozi življenje bi radi opo-
zorili na naše posebnosti, ki so še žive, in jih 
prenesli na mlajše, da bi tako ohranili nekaj 
drobcev naše kulturne dediščine in identitete. 
Učenci Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki bodo ob 20-letnici Društva po-
deželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na 
Krki raziskovali s tem povezane šege, recepte 
prazničnih jedi, ohranjena praznična oblačila 
in vezenine ter predstavili ljudske pesmi, ki 
jih zbirajo in prepevajo Pevke pod Gorjanci in 
vaške skupine.
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Kostanjevica na Krki

2. oktober

Osnovna šola Jožeta Gorjupa Gorjanska 
cesta 2

 Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki
melita.skusek@guest.arnes.si

17.00

ROmANJE SKOzI ŽIVLJENJE, ODPRTJE 
RAzSTAVE

Skupaj z učenci bomo pripravili razstavo, ki 
bo nastala v okviru kulturnega in tehniškega 
dneva. Spoznavali bomo mejnike v življenju 
posameznika, s poudarkom na preteklosti in 
ohranjanju naše dediščine. Vse življenje ro-
mamo: med zibelko in grobom, od praznika 
do praznika, med opravili na polju in delom v 
hiši, med veseljem in žalostjo, med petjem in 
plesom ... Spoznavali bomo preteklost naših 
babic in dedkov ter se seznanili s praznova-
nji in prazniki, ki so jim lepšali življenje. Svoja 
spoznanja bomo predstavili na zaključni prire-
ditvi (razstavi in prikazu dela na delavnicah). 

     V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

Krško

29. september

Valvasorjeva knjižnica Krško, Mladinski 
oddelek, Cesta krških žrtev 47

 Valvasorjeva knjižnica Krško
polona@knjiznica-krsko.si

9.00

KAKO SO PRAzNOVALI NEKOČ

V knjižnici bomo pripravili srečanje, na ka-
terem bodo osnovnošolci z etnologinjo dr. 
Ivanko Počkar iz Posavskega muzeja Brežice 
spoznavali bogato zgodovino prazničnih dni 
v Posavju, kakšni so bili nekoč, in ugotavljali, 
kako so jih preživljale družine. Pripravili bomo 
tudi priložnostno razstavo knjig, povezanih s 
prazniki.

OŠ1 

Krško

1. oktober

Mestni muzej Krško, Valvasorjevo nabrežje 4

 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Krško, Kulturni dom 
Krško, enota Mestni muzej Krško
07 488 16 50, sonja.levicar@jskd.si

17.00

O PRAzNIKIh IN PRAzNOVANJIh, 
ODPRTJE RAzSTAVE

Življenju ljudi dajejo draž praznovanja, pa najsi 
gre za velike prelomnice, ki jih zaznamujemo s 
prazniki v okviru življenjskega cikla, ali pa pra-
znovanja, ki se vežejo na koledarske cikluse ali 
pa delovne šege. S praznovanji zaznamujemo 
tako dogodke naroda in različnih skupnosti ka-
kor tudi pomembne prelomnice posameznika. 
Veliko dogajanj, ki jih obeležujemo s prazniki, 
pa je povezanih tudi poklicnimi okolji in seveda 
tudi s šolo. Povezali se bomo s šolami, ki de-
lujejo v okviru Občine Krško. Na temo prazno-
vanj bodo učenci ustvarjali literarna in likovna 
dela. Na podlagi izbora komisije bodo dela 
predstavljena na razstavi.

       

Podbočje

8. oktober

Vrtec Levček pri Osnovni šoli Podbočje, 
Podbočje 82

 Vrtec Levček pri Osnovni šoli Podbočje
vesnaserious@gmail.com

16.00–18.00

STARE ŠEGE IN STARE PESmI 
PRAzNUJEJO, PRIREDITEV

Priredili bomo delavnice starih običajev, kot so 
pletenje košar, ličkanje in izdelava punčk iz lič-
kanja, ter skupaj z otroki pripravili nastop, na 
katerem bomo prepevali stare pesmi in zraven 
tudi zaplesali. Na ogled bo razstava starih pri-
pomočkov, ki so jih nekoč uporabljali, in starih 
knjig. Predstavili bomo zbrano literaturo pe-
smic in pripovedk naših babic in dedkov, ki so 
se jih nekoč učili.

            V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

S
P

O
D

N
JE

P
O

S
A

V
S

K
A

 R
E

G
IJ

A



154 155

Podkum

30. september

Domačija pri Medvedovih, Podkum 66

 Rudi Zupan
rudi.zupan@guest.arnes.si

10.00–13.00

PRAzNIČNA PEKA PRI mEDVEDOVIh, 
DELAVNIcA

V zapuščini Medvedovega rodu je ohranje-
nega precej posodja za peko. V 19. stoletju 
so ljudje večinoma pekli na odprtem ognjišču 
črne kuhinje ali v krušni peči, na začetku 20. 
stoletja pa so uporabljali tudi pečice (»pra-
trore«) zidanega štedilnika. Ohranjene so 
različne posode za peko: železne, lončene, 
emajlirane in aluminijaste.Številno ohranjeno 
posodje priča, da so potica, šarkel, mlečni 
kruh – poprtnik ... pogosto našli prostor na 
praznično pogrnjeni mizi. Za to je poskrbela 
gospodinja. V prejšnjem stoletju je bila to na 
Medvedovi domačiji mati Alojzija, ki je rodila 
19 otrok, kasneje pa so tam gospodinjile nje-
ne tri odrasle hčere.

          OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Trbovlje

29. september

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Trg 
Franca Fakina 8

 Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
jerica.rajsek@guest.arnes.si

8.20–12.40: delavnice 
18.00: razstava in sejem

PRAzNOVANJA IN OBRTI NA 
GORENJSKEm

Na šoli bomo v sodelovanju z lokalno skupno-
stjo in v duhu medgeneracijskega povezova-
nja izvedli široko zasnovan tehniški dan, da 
bi učencem omogočili kulturno izražanje ob 
hkratnem učenju etičnih vrednot. Delavnice s 
prikazi tradicionalnih praznovanj in predstavi-
tvijo različnih ročnih del bodo izvedene dopol-
dne, popoldne pa bodo v šolski telovadnici na 
dobrodelnem sejmu, ki bo obogaten s kultur-
nim programom učencev, predstavljeni izdelki 
učencev in rezultati njihovih aktivnosti.

          OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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mavhinje/malchina 
(Občina Devin Nabrežina)

2. oktober

Turistična kmetija Rudi Klarič

  Nižja srednja šola Simon Gregorčič, 
Dolina, Osnovna šola Ivan Grbec-Marica 
Gregorič Stepančič, Trst, Osnovna šola 
Alojz Gradnik Repentabor, Osnovna šola 
Fran Milčinski, Katinara (Trst), Osnovna 
šola Prežihov Voranc, Dolina, Osnovna 
šola 1. maj, Zgonik, prof. Boris Pangerc, 
0039 40 228 132, 
boris.dolina116@gmail.com

18.00

KEJ SE DRŽISTE TAKU ŠTEmANE, 
PRIREDITEV

Dijaki dolinske srednje šole in učenci osnov-
nih šol s Tržaškega bodo pod vodstvom svojih 
mentorjev in mentoric predstavili niz praznič-
nih dogodkov v obliki ljudskih pesmi, ljudskih 
plesov, otroških iger, priprave prazničnih jedi 
in peke ščenskega kruha ter pripravili razsta-
vo prazničnih oblačil. Prireditev bo potekala v 
prostorih turistične kmetije v Mavhinjah, vasi 
na tržaškem Krasu, ki je znana po svojem fe-
stivalu amaterskih gledaliških skupin, prostor 
pa je vpet v naravno okolje kraške narave in 
kraške arhitekture.Prireditev bo na ljudsko 
harmoniko spremljal mladi glasbenik Erik Pu-
rič. Namen prireditve je s petjem, plesom, obla-
čenjem in praznično prehrano prikazati, kako 
so nekoč na Tržaškem znali »biti štemani« 
(praznično oblečeni in praznično razpoloženi). 

 
     OŠ3 / SŠ
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Kulturni bazar 2016

31. marca 2016

cankarjev dom, Ljubljana

V enem dnevu na enem kraju vsa slovenska kulturno-umetniška ponudba za otroke in mlade ter 
vse, ki vas zanima kultura. Vabimo vas, da za aktualno ponudbo in informacije iz kulturno-ume-
tnostne vzgoje obiščete spletno stran www.kulturnibazar.si in Katalog ponudbe kulturno-umetno-
stne vzgoje 2015/16, ki je uporabnikom na voljo v obliki spletnega imenika slovenskih kulturnih 
ustanov s tega področja: www.katalog.kulturnibazar.si.

25 TEM ZA 25 LET
DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE V SLOVENIJI

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
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



STO LET V DOBRO DEDIŠČINE

9 789616 902717

20,00 €

Naslovnica zadnje knjige iz zbirke Dnevi evropske 
kulturne dediščine. 

V petindvajsetih letih je izšlo že osemnajst knjig, 
ki predstavljajo izbrane teme Dnevov evropske 
kulturne dediščine. 

Öffnungszeiten
Do, Fr 10–18, Sa 10–17 Uhr

o
salzburg

mentmonu
MATERIAL & EMOTION

F A C H M E S S E  F Ü R  D E N K M A L P F L E G E

Material & Emotion 

www.monumento.at

Monumento salzburg
28.–30. Januar 2016

A B T E I L U N G  D E N K M A L P F L E G E
R I P A R T I Z I O N E  B E N I  C U L T U R A L I



www.zvkds.si/dekd

obeleževanju 70. 
obletnice UNESCO

V podporo 

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        


