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Celostna podoba DEKD 2012, tema: Izkušnja dediščine

−DEKD se prirejajo vsako leto jeseni (24. 9.-8. 10. 2022);

−odpirajo se vrata spomenikov, ki so sicer zaprta za širšo javnost;

−DEKD vključujejo obiske spomenikov, ki so sicer odprti za javnost pod 
pogojem, da gre za dodatne dejavnosti, kot so posebna vodstva, delavnice, 
koncerti, predstave, okrogle mize, simpoziji;

−vstop na dogodke je brezplačen ali je vstopnina znatno znižana;

−dogodki so usmerjeni k družinam in spodbujajo udeležbo otrok in mladih;

−vse države in lokalni organizatorji uporabljajo poimenovanje DEKD, logo
DEKD in označijo prireditvena mesta z zastavo DEKD.

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
Doslednost in prilagodljivost upoštevanja skupnih načel sta skupni projekt Sveta Evrope in 
Evropske unije privedli v četrto desetletje neprekinjene aktivnosti. Petdeset sodelujočih držav, 
podpisnic Evropske kulturne konvencije, pri organizaciji Dnevov deluje po sprejetih smernicah: 



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

TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE
2012=15 2018=170

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

Celostna podoba DEKD in TKD 2014, 
tema: Dediščina gre v šole



Celostna podoba DEKD in TKD 2020, 
tema: Spoznaj? Varuj! Ohrani.

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE in TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

Cilji, ki jih poleg skupnih evropskih uresničujemo v naši praksi: 

− spodbujamo sodelovanje laične in strokovne javnosti pri prepoznavanju, promociji in izjemoma tudi pri 
obnovah kulturne dediščine;

−uporabljamo celovit pristop tako z vidika dediščine kot nedeljivega pojma kot tudi iz vidika delovanja 
človeka, ki za obravnavo dediščine razvija svojo ustvarjalnost na več področjih; 

− težimo k povezovanju slovenskega kulturnega prostora onkraj meja Slovenije;

− vključujemo etnične skupnosti, ki živijo na območju Slovenije; 

− z medinstitucionalnim in medresorskim povezovanjem skušamo zapolnjevati vrzeli, ki jih med nas 
postavljajo okvirji institucionalnega delovanja.

https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-2020-arhiv


Celostna podoba DEKD in TKD 2019, 
tema: Dediščina#umetnost#razvedrilo

NAČELA

Vključevanje namesto izključevanja.

Iskanje sinergij namesto tekmovanja.

Vzpostavljanje dobrega odnosa.

Pravočasne priprave.

Ne obupamo zlahka!

https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-2019-arhiv


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

=  31 TEM =  31 ZGODB31 LET

Celostna podoba DEKD in TKD 2015, 
tema: Praznovanja



2007 Arhitekt Jože Plečnik
2008 Primož Trubar in njegov čas
2009 Dediščina, inovativnost in ustvarjalnost
2010 Kulturna dediščina in pomanjkanje
2011 Dediščinske skupnosti in prostovoljstvo
2012 Izkušnja dediščine
2013 Sto let v dobro dediščine
2014 Dediščina gre v šole
2015 Praznovanja
2016 Dediščina okoli nas
2017 Voda - od mita do arhitekture
2018 Naša dediščina: kjer preteklost 

sreča prihodnost
2019 Dediščina#Umetnost#Razvedrilo
2020 Spoznaj? Varuj! Ohrani.
2021 Dober tek!

=  31 TEM =  31 ZGODB31 LET

Celostna podoba DEKD in TKD 2018, 
tema: Naša dediščina: kjer preteklost 
sreča prihodnost

Celostna podoba DEKD in TKD 
2017, tema: Voda - od mita do 
arhitekture

https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-2018-arhiv
https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-2018-arhiv
https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-2017-arhiv


Zbirka DEKD – 18 naslovov na spletu

https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/dnevi-evropske-kulturne-dediscine#fourthTab


Program dela:
oktober-december: izbor teme, oblikovanje koncepta, oblikovanje celostne podobe, priprava 
materialov (vrečke, bloki, svinčniki, …), okrožnica šolam in vrtcem, sestanek koordinatorjev v 
okviru Sveta Evrope
januar-marec: regionalna srečanja, Kulturni bazar, predavanja na posvetih, zasedanje DEKD v 
okviru Sveta Evrope
april, maj: zaključek prijav dogodkov, objavljenih v brošuri,
junij: urejanje in objava spletnega programa dogodkov, delovna skupina SE
julij, avgust: produkcija materialov (plakat, brošura, program odprtja, vabilo), 
september: distribucija materialov, obveščanje medijev, otvoritveni dan, delovna skupina SE
november: objava utrinkov, vrednotenje, zaključno srečanje, razglasitev teme.





DEKD 2016, regionalno srečanje v 
Parku vojaške zgodovine Pivka, v 

podmornici

DEKD 2018, regionalno 
srečanje, Muzej novejše 
zgodovine Ljubljana



Registracija



Rok za oddajo prijav je 10. maj 2022

Prijava naj bo čim bolj popolna.



Dogodki bodo objavljeni do konca meseca junija



Odprtje DEKD in TKD 2021









Ime in Priimek Ime in Priimek ali Organizacija 
ali oboje 





DEKD 2016, Štanjel, zaključno 
srečanje





DEKD 2018, zaključno srečanje v Narodni galeriji



Zaključno srečanje DEKD in TKD 2020 in 2021: Semič, začetek meseca maja



Dnevi evropske kulturne dediščine 2022
Novice iz Evrope



31th EUROPEAN HERITAGE DAYS and
9th CULTURAL HERITAGE WEEK IN SLOVENIA 

Theme: BON APPETIT/DOBER TEK

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

Meeting of the EHD National Coordinators
4th November 2021



https://www.youtube.com/watch?v=I73KX0nqNec
https://www.youtube.com/watch?v=I73KX0nqNec


Moja Ljubljanica – 2018, Idrija 2020 – 2019, Bolnišnica Franja - 2021

10 projektov
10.000€

naslednji razpis 
januarja 2023

https://www.europeanheritagedays.com/Story
https://www.europeanheritagedays.com/Story


Young European Heritage Makers 
Competition 2020-2021 

SLOVENIA
Milena Antonić in Nataša Gorenc

European Heritage Days Assembly
10th and 11th March 2022 - online

https://www.europeanheritagedays.com/Young-European-Heritage-Makers
https://www.europeanheritagedays.com/Young-European-Heritage-Makers


Adelina Zorzut

Starostna skupina 6-10: zmagovalci na državni in evropski ravni: Učenci podružnične šole Vrtovin odkrivajo kulturno dediščino 
Vrtovina



Starostna skupina 11-17: zmagovalec na državni in evropski ravni  Nik Škorjanc: Jabolko, mentorica mag. Aleksandra Boldin
pri projektu so sodelovali vsi dijaki drugega letnika Gimnazije Slovenske Konjice. Nikovo avtorsko umetniško delo je tudi
plod skupinskih debat in rezultatov raziskav celotne skupine dijakov.









European Heritage Days Assembly

10th and 11th March 2022 - online

The spirit of EHDs
lives throughout the year in Slovenia

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



400 dogodkov, 5 % virtualno
10 v Italiji in na Madžarskem
170 mestih in vaseh
500 organizatorjev (dediščinske ustanove, občine, krajevne in vaške skupnosti, 
nevladne organizacije, vrtci, osnovne, srednje šole in gimnazije, univerze, 
knjižnice, turistične organizacije, predani posamezniki)

50.000 obiskov: 20.000 šolskih otrok, 
1.500 mentorjev, 30.000 odraslih

31. Dnevi evropske kulturne dediščine in 9. Teden kulturne dediščine
tema Dober tek!

v ŠTEVILKAH

https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd-2021-arhiv


https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd
https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd


Vire so naši predniki uporabljali trajnostno. 
Pomembni so trajnostni vidiki prav vseh zvrsti kulturne dediščine. Kako so se naši 
predniki trajnostno vedli pri vsakdanjem življenju in delu pa vse do trajnostne gradnje in 
urbanega planiranja. 
Pomemben je vidik ponovne uporabe nepremične dediščine - druga namembnost.
Trajnostno razmišljanje je ubesedeno s kratkim sloganom spoznaj – varuj – ohrani. 
Na eni strani je pomemben prenos znanj in spretnosti (od ohranjanja tradicionalnih 
obrti in znanj do priprave lokalne hrane), na drugi strani pa njihova nadgradnja v 
inovacijah in razvoju. 
V okviru teme se bomo dotaknili tudi vpliva klimatskih sprememb in povečanega 
tveganja za propadanje kulturne dediščine in se osredotočili na vprašanje, kaj lahko 
storimo, da zmanjšamo ta tveganja.
V okviru vztrajanja dediščine podeželja je gotovo pomembno vprašanje depopulacija oz. 
odhajanje ljudi iz podeželja in vprašanja povezana s tem (zgledi so v sodobnem in 
trajnostnem kmetijstvu).
Trajnostna raba energije: od mlinov, mini elektrarn do njihove nadgradnje s sodobnimi 
kolektorji energije.



https://www.europeanheritagedays.com/sites/default/files/2022-03/Sustainable Heritage - European Heritage Days - Shared theme brochure 2022.pdf
https://www.europeanheritagedays.com/sites/default/files/2022-03/Sustainable Heritage - European Heritage Days - Shared theme brochure 2022.pdf


POVEZOVANJE 
SODELOVANJE
SKUPNI CILJI 

PRAVOČASNE PRIPRAVE
VZTRAJNOST

Znanost 
mladim

Študijski 
krožki, ACS

Univerza 
za tretje 
življenjsko 
obdobje

Turizmu 
pomaga 

lastna glava

Razpisi 
lokalnih 
skupnosti

Nadgradnja 
aktivnosti



Sledite nam na FB profilu DEKD in TKD

https://www.facebook.com/dnevievropskekulturnedediscine/?ref=settings


Prijave do 24. marca na povezavi:
https://cankarjevdom.eventsair.com/2022---kulturni-bazar/kulturni-bazar-2022/Site/Register

https://cankarjevdom.eventsair.com/2022---kulturni-bazar/kulturni-bazar-2022/Site/Register




Hvala za vašo 
pozornost!

Pridružite se nam 
tudi v letu 2022!

Celostna grafična podoba, DEKD 2022, tema: (Vz)trajnostna dediščina


