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32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 
10. Teden kulturne dediščine

24. 9.–8. 10. 2022

Spletno srečanje DEKD in TKD 2022
17. marec 2022



https://fran.si/iskanje?View=1&Query=vztrajnost

VZTRAJNOST
vztrájnost -i ž (ā)

lastnost, značilnost vztrajnega: 
občudovati vztrajnost koga; 
ekspr. železna vztrajnost; 
vztrajnost pri delu, v iskanju / 
delo zahteva veliko vztrajnosti
in pazljivosti; z vztrajnostjo se 
marsikaj doseže

POČASI SE 
DALEČ PRIDE

pregovor

https://fran.si/iskanje?View=1&Query=vztrajnost


ČASOVNICA DEJAVNOST

marec Regionalno srečanje DEKD in TKD, udeležba
Kulturni bazar, 31. marca 2022
Spoznavanje teme iz več zornih kotov
Izmenjava primerov dobrih praks
Razmišljanje-Povezovanje-Akcija

marec–april Predstavitev projekta učiteljskemu zboru in učencem na razredni uri ter 
vabilo učencem/učiteljem k sodelovanju
Sestava tima za izvedbo izbranega cilja
Razdelitev nalog
Oblikovanje grobega orisa dejavnosti in zaključne prireditve

maj E-prijava dogodka, 10.maj 2022
Podrobno načrtovanje dejavnosti

junij

september

Načrtovanje dejavnosti v LDN (kulturni dan/ tehniški dan/dan-teden 
dejavnosti) po VIO in po lokacijah
Priprava in pošiljanje vabila sponzorjem šole, lokalni skupnosti, staršem, 
zainteresirani publiki in medijem

24. september –
8. oktober

Priprava dogodka (zbiranje predmetov, priprava razstava, dramatizacija,..)
Osrednja prireditev (prvi roditeljski sestanek ali govorilne ure za starše)

oktober
november

Vrednotenje – izpolnjevanje e-vprašalnika
Zaključna prireditev DEKD in TKD - skupno vrednotenje



https://gisportal.gov.si/portal/home/

https://gisportal.gov.si/portal/home/


http://eid.si

- nepremična dediščina

- pregledovanje opisnih podatkov registra

- izdelovanje seznamov

- enostaven iskalnik; splošno iskanje in omejene
poizvedbe po nekaj poljih

- povezava z digitalnimi dokumenti

• (34.793 fotografij, zapiskov in načrtov iz zbirk
INDOK)

- prikaz dediščine na Google zemljevidu

- dostop do večjezičnih izbranih

• podatkov registra (angleški, italijanski, 
madžarski)

- povezava na https://gisportal.gov.si

https://gisportal.gov.si/rkd

- nepremična in nesnovna dediščina

- pregledovanje na zemljevidu
- časovnica – dediščina po času 

nastanka
- naprednejši iskalnik; bolj

kompleksne poizvedbe
- možen izvoz podatkov

- iskanje dediščine v bližini lokacije

- historične kartografske podlage
– dediščina v prostoru in času

- Lidar posnetki

- povezava na http://eid.si
(dokumenti)

http://eid.si/
https://gisportal.gov.si/
https://gisportal.gov.si/rkd
http://eid.si/


Predstavitev registra s kratkimi 
predstavitvenimi filmčki za lažjo uporabo 

• Splošno o varstvu kulturne dediščine (kaj je
kulturna dediščina, koliko je dediščine, dediščina
po zvrsteh, kaj so kulturni spomeniki, koliko jih je
…)

• Dediščina v bližini šole / doma /
lokacije

• Tematske poizvedbe (npr. kozolci, parki in vrtovi, 
arheološka najdišča, dediščina izbranega avtorja…)

• Lidar posnetki in očem skita dediščina

• Zgodovinske karte in razvoj prostora skozi čas

https://youtu.be/OKrsWlyd5y

M

https://youtu.be/W30YJjWXO4E

https://youtu.be/3vWznNi0M4o

https://youtu.be/OKrsWlyd5yM
https://youtu.be/W30YJjWXO4E
https://youtu.be/3vWznNi0M4o


REGISTER NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE
Po zadnjih podatkih je vanj vpisanih 100 enot in 271 nosilcev nesnovne kulturne dediščine. Več informacij o 
registru najdete na http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register

http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register


Slovenski arhivi
https://www.zac.si/wp-content/uploads/2014/04/Slovenski-arhivi-se-predstavijo_2013.pdf

http://museums.si/sl-si/
Museums.SI predstavlja 
slovenske muzeje, galerije
in dogajanje v njih.

Europeana je evropska digitalna knjižnica z digitaliziranimi slikami, besedili ter zvočnimi in video posnetki. 
www.europeana.eu/portal/sl

Knjižnica nudi več.
Digitalna knjižnica Slovenije  https://www.dlib.si/

https://www.zac.si/wp-content/uploads/2014/04/Slovenski-arhivi-se-predstavijo_2013.pdf
http://museums.si/sl-si/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Digitalna_knji%C5%BEnica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Video
http://www.europeana.eu/portal/sl
https://www.dlib.si/


Regijski portal Kamra je 
spletno mesto, ki 
združuje digitalizirane 
vsebine s področja 
domoznanstva v 
knjižnicah in drugih 
lokalnih kulturnih 
ustanovah…. Vsebine 
Kamre so predstavljene 
kot zgodbe, s spremnimi 
besedili ter pripadajočimi 
digitaliziranimi objekti in 
metapodatki…  
www.kamra.si

Okraševanje bivalnih prostorov je del tradicije, ki je svojo vsebino črpala iz tekstilnih vzorcev. Poznamo
več slikopleskarskih načinov krašenja stropov in sten, ki prispevajo k dodani vrednosti stavbe in ohranjajo

značaj kulturnega spomenika. https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/stenske-poslikave-krasilne-
tehnike-in-poklic-slikopleskarja/

http://www.kamra.si/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/stenske-poslikave-krasilne-tehnike-in-poklic-slikopleskarja/


KULTURNA DEDIŠČINA – ZGODBE PRETEKLOSTI, TEMELJ NAŠE 
PRIHODNOSTI 

https://www.zvkds.si/sl/gradiva

SKLOPI:

Kulturna dediščina: identiteta, kolektivni spomin, zgodbe preteklosti
Vodni stolp v Mariboru
Praznovanja
Praznične voščilnice in razglednice

Mozaiki: Celje in Simonov zaliv (v delu)

https://www.zvkds.si/sl/gradiva


HVALA!

milena.antonic@zvkds.si


