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• V Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 smo začrtali smernice 
nacionalnega medresorskega projekta Teden kulturne dediščine kot ukrep za 
spodbujanje sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi in kulturnimi zavodi.

• Teden kulturne dediščine je tesno povezan z Dnevi evropske kulturne 
dediščine, ki že imajo vzpostavljeno mrežno sodelovanje in so tematsko 
zasnovani.

TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE



V tem pogledu delujemo na dveh področjih: 

• Nagovarjamo vzgojitelje in učitelje, naj kulturno in naravno dediščino 
poglobljeno obravnavajo v učnem procesu. Pri tem naj bodo ustvarjalni, naj 
popeljejo otroke izven učilnic in naj se povezujejo z dediščinsko stroko pri 
skupnih projektih. 

• Drugo področje naših aktivnosti pa je spodbujanje muzejev, galerij, arhivov, 
knjižnic in tudi društev, da pripravijo posebne programe za te ciljne skupine. 

TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE



DEKD in TKD 2014: Dediščina gre v šole/ odprtje v Slovenski Bistrici
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Odprtje DEKD in TKD 2015 je bilo veliko Praznovanje 

dediščine!
v vseh občinah ZZMS (Idrija, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Novo mesto, Piran, 

Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tržič, Žužemberk) hkrati, slovesnost ob 

18. uri v Žički kartuziji



TKD so se pridružile vse enote Vrtca Idrija: 
Naši otroci so likovno ustvarjali na tematsko vprašanje 

»Kateri je tvoj najljubši praznik?«  Izdelki so bili 

razstavljeni v magazinu pod knjižnico, kjer so sodelovali 

tudi v samem programu in povedali kateri praznik jim 

je najljubši, katere praznike so praznovali včasih in 

katere praznujemo danes. Po enotah so se zvrstile še 

druge dejavnosti.

DEKD in TKD 2015: Praznovanje 



Učenci Osnovne šole Starše so s svojimi mentorji 

dan dejavnosti z naslovom Praznično leto skozi 

dediščino šeg in navad namenili raziskovanju 

prazničnih običajev, šeg in navad koledarskega leta 

od koledovanja, …

… pustovanja, cvetne nedelje in velike noči, 

gregorjevega ter jurjavanja, prvega maja, 

bajrama, dneva reformacije in noči čarovnic, 

miklavževanja, adventnega časa do novega leta. 

DEKD in TKD 2015: Praznovanje 



Na svečani prireditvi v 

šoli smo predstavili 

projekt Praznovanja nas 

povezujejo, ki je nastal v 

sodelovanju med našo 

Srednjo gradbeno šolo 

in gimnazijo Maribor in 

Elektrotehničko i 

građevinsko školo Nikola 

Tesla iz Jagodine: 

raziskovali smo 

zgodovino in značilnosti 

samostanov – dveh 

slovenskih, Žiče in 

Studenice, ter dveh 

srbskih s podobnima 

imenoma – Žiča in 

Studenica. 

DEKD in TKD 2015: Praznovanje 



Srednja gradbena in okoljevarstvena šola Ljubljana:

KDAJ BO LIKOF. Naš likof je bil prav poseben, saj smo ga 

priredili v šolski zidarski delavnici. Ob Naši hiši, ki je čisto 

prava, se je razlegal zvok frajtonaric, … in tako uresničili 

sporočilo likofa za današnji čas: delo nas lahko še vedno 

povezuje, prazniki združujejo, delovni ritem še znamo prekiniti z 

druženjem in praznovanjem.

DEKD in TKD 2015: Praznovanje 



Grad Strmol, zaključno srečanje. 

„To je bil naš dan in vsi smo zelo uživali,“ je povedala udeleženka. 
DEKD in TKD 2015: Praznovanje 
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DEKD in TKD 2017: Voda od mita do arhitekture/ odprtje v Tolminu



DEKD in TKD 2017: Voda od mita do arhitekture / snemanje



DEKD in TKD 2017: Voda od mita do arhitekture/Gimnazija 

Celje Center in Društvo ljubiteljev železnic in eksponatov, 

Vodna postaja na hlapone
DEKD in TKD 2017: Voda od mita do arhitekture/ 

Podtabor, TJEČE, TJEČE BISTRA UODA



DEKD in TKD 2017: Voda od mita do arhitekture/ dan 
dejavnosti na OŠ Draga Kobala Maribor / vrednotenje učenk

• Dan je bil naporen, a se nam je splačalo, vsaj 
za znanje, ki smo ga pridobili. To znanje je 
večje bogastvo kot vse umetnine, slike, kipi in 
druge stvari na tem svetu.   Ane-Marie Herceg, 6.razred

• Zanimiv, ja, res zanimiv dan, ker sem skozi 
delo in zabavo dobila odgovore na veliko 
vprašanj. Naenkrat se zdim bolj odrasla, saj je 
v meni novo, zabavno znanje. Urša Ferlež, 6.razred 
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Bledu



DEKD in TKD 2018: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost



DEKD in TKD 2019: Dediščina # umetnost # razvedrilo/
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DEKD in TKD 2020: SPOZNAJ? VARUJ! OHRANI.  /

odprtje v Semiču



Farno kulturno društvo Koroška Bela je za 

letošnjo temo DEKD: »Spoznaj? Ohrani! Varuj.« 

pripravilo razstavo o zapuščeni kmečki hiši na 

Koroški Beli. V Kulturnem hramu na Koroški Beli 

je bila na ogled kolekcija fotografij z naslovom 

»Bvažunova hiša – bilo je nekoč« avtorja Sandija 

Novaka, mojstra fotografije in mentorja mladim 

fotografom.

Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na

Krki, je sama po sebi kulturni spomenik, saj ima

mesto in občina bogato zgodovinsko in kulturno

dediščino. Kulturno dediščino poskušamo ohranjati

tudi na naši šoli, zato smo se tudi letos pridružili

projektu. Vsi učenci od 1. do 9. razreda so v okviru

pouka in dni dejavnosti raziskovali zgodbo o 

čebeljem panju v obliki francoskega vojaka. Po 

pričevanju ga je pred čebelnjak na vrtu svoje hiše v 

Kostanjevici na Krki postavil gospod Gajšek.

DEKD in TKD 2020: SPOZNAJ? VARUJ! OHRANI.  



DEKD in TKD 2021: Dober tek!/ spletno odprtje



DEKD in TKD 2021: Dober tek!/ Nova Gorica, 

dijaki so raziskali 30 dediščinskih in kulinaričnih 

lokacij ter pripravili tradicionalno hrano v novi 

preobleki.

DEKD in TKD 2021: Dober tek!/ Podtabor,

Podbreška potica



Vključenih je bilo 150 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki so dediščini posvetili vrtčevske in šolske ure, projektne dneve, prirejali 

izjemne dogodke, ki so povezali tako vaške kot tudi mestne skupnosti. Sodelovalo je 18.000 otrok in mladih pod vodstvom 1.200 

vzgojiteljev in učiteljev mentorjev.

Vrednotenje sodelujočih:

• Zelo dobro zastavljen projekt. Učenci so se veliko naučili o kulturni dediščini kraja.

• Za nas je bila izbira teme odlična! Dobesedno "pisana na kožo" času, v katerem smo se znašli.

• Tema je bila z eno besedo odlična! Ponujala je resnično mnogo različnih možnosti izpeljave.

• Učenci so bili zelo navdušeni, tudi doma so preizkusili recepte, ki so jih dobili v šoli. S tako vnemo naprej!

• Učenci so bili vedoželjni in so aktivno sodelovali pri izvajanju dejavnosti. K sodelovanju so pritegnili tudi starše.

• Odlično pripravljeno in vse čestitke, da ste tudi v teh razmerah uspeli izpeljati projekt. Kljub temu mi je bolj všeč v živo,

zaradi pristnega medčloveškega stika, ki je pri kulturni dediščini ključnega pomena.

• Teme TKD so primerne otrokom. Edina težava s katero smo se spopadali je časovni okvir, saj se projekt odvija v času 

šolskega leta, ko poteka uvajanje skupine.

• Želele bi pohvaliti celotno organizacijo projekta z vaše strani, saj vključujete celotno Slovenijo v skupen projekt in nas 

povezujete.



DEKD in TKD 2022: (VZ)TRAJNOSTNA DEDIŠČINA / odprtje v Ljubljani



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Število sodelujočih VIZ 20 85 134 167 150 170 172 150 150

Število

predavanja –regionalna 

srečanja, aktivi, KB,…/ 

število udeležencev

5/100 23/1070 18/880 16/800 12/600 12/700 7/550 5/480 4/330

Število udeleženih 

otrok in mladostnikov

1.000 20.000 21.000 22.000 27.000 27.500 22.500 18.000 18.000

Število vzgojiteljev in 

učiteljev mentorjev

60 500 700 900 1.050 1.100 1.200 1.000 1.200

TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE V ŠTEVILKAH



HVALA!
HVALA!


